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Sprawozdanie merytoryczne 
 za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

 
 
Założyliśmy Fundację Świętego Mikołaja, bo mimo dorosłego wieku nie 
chcieliśmy przestać wierzyć w Świętego Mikołaja. I w ten sposób, już od 
ponad 20 lat pomagamy dzieciom w potrzebie. Dzięki naszym darczyńcom i 
osobom, które przekazują nam 1% podatku możemy nieprzerwanie, przez 
cały rok pracować na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce, na Ukrainie, w 
syryjskim Aleppo, a także prowadzić działalność naukowo-wydawniczą w 
ramach Teologii Politycznej.  
 
Dziękujemy każdej osobie, która w 2019 roku wsparła nasze działania. 
 

Dariusz Karłowicz, współzałożyciel i prezes Fundacji Świętego Mikołaja 
Joanna Paciorek, współzałożycielka i wiceprezes Fundacji Świętego Mikołaja 
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I. INFORMACJE O FUNDACJI 

Fundacja Świętego Mikołaja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.08.2002 r. Fundacja posiada status 

organizacji pożytku publicznego. 

 

Siedziba: 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 

Biuro: 00-553 Warszawa, ul. Koszykowa 24 lok. 7 

Tel.: (22) 825 03 90, (22) 625 17 14, e-mail: mikolaj@mikolaj.org.pl 

Strona internetowa: www.mikolaj.org.pl 

NIP: 123-09-97-285, Regon: 015474315, Numer KRS: 0000126602 

 
Rada Fundacji  
Jan Ołdakowski – przewodniczący, ks. Andrzej Augustyński , Paweł Łukasiak  

 

Zarząd 

Dariusz Karłowicz - prezes zarządu , Joanna Paciorek -  wiceprezes zarządu 

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

Pracownicy 
Fundacja Świętego Mikołaja zatrudniała w 2019 roku 14 pracowników. 
 

Wolontariusze  
Magdalena Brzezińska, Jakub Chyliński, Wojciech Fokczyński, Anna Grunwald, Paweł Idziak, Katarzyna Kardaś, 

Łukasz Kożuchowski, Szymon Krasuski, Dorota Maciejewicz, Mateusz Marchewka, Jan Możdżyński, Weronika 

Niewiadomska, Mateusz Nowaczyk, Zuzanna Patora, Franciszek Pieczka, Agnieszka Piontek, Aleksandra Pluta, 

Karolina Prochownik, Teresa Sagan, Kinga Skwira, Konstanty Słoka, Zofia Szczerbińska, Mateusz Szejna, Jan 

Szerszeń, Joanna Szymik, Kamila Thiel-Ornass.  

 

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, 

mailto:mikolaj@mikolaj.org.pl
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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), 

p) organizowania imprez masowych, wystaw, odczytów oraz innych form propagujących działalność Fundacji 

(PKD 82.30.Z), 

q) doradztwa i pomocy organizacyjno-ekonomicznej dla innych podmiotów zainteresowanych działalnością 

Fundacji (PKD 74.90.Z). 

 
2) Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie: 

a) wydawania książek (PKD 58.11.Z),  

b) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), 

c) pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z). 

 

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, 

organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. 

 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  
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II. Działania Fundacji 

 

Program Stypendia św. Mikołaja 
 

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, 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 

publicznych szkół w Polsce (z wyjątkiem szkół dla dorosłych). Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. 

 

W programie Stypendia św. Mikołaja zarejestrowane są obecnie 304 szkoły z całej Polski. Od początku istnienia 

programu przyznano 2453 stypendiów. W roku szkolnym 2018/2019 poprzez stypendia udało się wesprzeć 226 

uczniów, a w roku szkolnym 2019/2020 201 uczniów. Mniejsza liczba stypendystów wynika z podniesienia 

minimalnego stypendium z 150 do 200 zł. Łączna kwota wypłacona na stypendia w 2019 r. (stypendia z roku 

szkolnego 2018/2019 i 2019/2020) wyniosła 406 860 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 stypendystów oraz 

zmotywowanie ich do coraz większej aktywności w tym zakresie. W 2019 roku odbyła się już 8 edycja 

prowadzonego corocznie konkursu.  

 

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

Dudy, która odbyła się 10 grudnia 2019 r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Pani Prezydentowa 

zaprosiła stypendystów i nauczycieli ze zwycięskich szkół na kameralne spotkanie w Pałacu Prezydenckim.  

 

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

szkoły: Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli, Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie, 
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Sanoku.   

 

 
 

Łącznie Solidarne Szkoły zgromadziły w ostatnim roku szkolnym na stypendia ponad 248 304 zł (17 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, TVP Info  i miesięcznik „Dyrektor Szkoły”.  

 

W 2019 roku w ramach programu Stypendia św. Mikołaja przeprowadzone zostały 4 otwarte warsztaty dla 

nauczycieli w województwie mazowieckim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim. Warsztaty dotyczyły 

tematyki kompetencji liderskich szkolnych koordynatorów programu stypendialnego, a także skutecznego 

pozyskiwania środków na stypendia dla uczniów.  
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Święta Bez Granic 2019 

 

 

Celem charytatywnej akcji "Święta bez granic 2019" prowadzonej od 20 lat na antenie radiowej Trójki była 

pomoc podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. W grudniowe piątki na antenie radia odbywały się licytacje 

przedmiotów przekazanych przez osobistości ze świata kultury  i sportu. Uruchomiony został także specjalny 

numer SMS, na które słuchacze mogli wysyłać charytatywne SMS-y. Ukazała się jubileuszowa świąteczna płyta 

„z Karpiem”, z której dochód w całości przekazany został na konto Fundacji. Łącznie na rzecz Stypendiów św. 

Mikołaja i Akademii Liderów zebrano ponad 1 100 000 złotych. 

 

Kampanie na rzecz Stypendiów św. Mikołaja 

 
Z okazji Dnia Dziecka i rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 przeprowadziliśmy kampanię zachęcającą do 

wpłat na rzecz programu Stypendia św. Mikołaja. Wysłaliśmy listy i e-maile do darczyńców fundacji i osób, 

które przekazały nam w ostatnich latach 1% podatku, a także przygotowaliśmy specjalną podstronę do wpłat 

on-line na ten cel.  

 

W grudniu wysłaliśmy kartki świąteczne do kilku tysięcy 

darczyńców fundacji dziękując im m.in. za wsparcie dla 

programu stypendialnego i informując o liczbie uczniów, 

którzy otrzymują stypendia w tym roku szkolnym. 

 

8 grudnia 2019 r. w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej 

odbył się Międzynarodowy Koncert Kolęd z gościnnym 

udziałem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i 

Tańca Mazowsze. Podczas koncertu wystąpili zarówno 

wybitni soliści, chór jak i orkiestra zespołu Mazowsze. 

Zaproszenia na koncert otrzymali darczyńcy, którzy 

przekazali darowiznę na rzecz Stypendiów św. Mikołaja. 

 

W realizacji programu Stypendia św. Mikołaja wsparli nas także następujący partnerzy: Accenture, Drukarnia 

GAMA, Fundacja Banku Ochrony Środowiska oraz pracownicy Banku Ochrony Środowiska, Brewa, Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji, IMAS International, Intersys, Librus sp z o.o., Philips, Program 3 Polskiego Radia, 

Symbioza, Widoczni.pl, Firma Usługowo-Handlowa VGI, Promark Serwis. 
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Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja 
 

W 2019 roku odbyła się piąta 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 Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja jest zwiększenie uczestnictwa młodych i aktywnych ludzi 

w działania społeczne i sprawy publiczne, a także wykształcenie przyszłych liderów społecznych, którzy 

wezmą udział w organizacji życia publicznego Polski poprzez naukę i trening praktycznych umiejętności 

zarządzania projektem, wsparcie rozwoju intelektualnego w zakresie wiedzy obywatelskiej i  budowę 

środowiska wolontariuszy. 

 

Piąta edycja Akademii Liderów składała się z trzech etapów: 

1. Szkoły Letniej, która odbyła się w dniach 22-31 lipca 2019 r. na terenie klasztoru w Karczówce w 

Górach Świętokrzyskich. Uczestnicy poznali zasady zarządzania projektami, a w programie Szkoły 

Letniej znalazły się m.in. warsztaty rozwoju osobistego z trenerami i edukatorami oraz spotkania z 

ciekawymi gośćmi: Piotrem Dardzińskim, Wojciechem Tomczykiem, Elizą Dzwonkiewicz i ks. Prof. 

Jackiem Grzybowskim.  
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2. Przeprowadzeniu projektów społecznych. Od września do listopada 30 uczestników pod opieką 

tutorów przeprowadziło autorskie projekty w swoich miejscowościach angażując w nie społeczność 

lokalną. 

 

3. Szkoły Zimowej, która odbyła się w dniach 5-7 grudnia w Warszawie. Podczas zimowego zjazdu 

Akademiści podsumowali i przeanalizowali zrealizowane przez siebie projekty. Każdy z nich otrzymał 

certyfikat potwierdzający udział w programie. W ramach uroczystej inauguracji szkoły zimowej w 

warszawskim kinie Kinoteka odbył się prywatny pokaz filmu „Eter” Krzysztofa Zanussiego wraz ze 

spotkaniem z reżyserem. 

 
W piątej edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja udział wzięło 30 uczniów, którzy zrealizowali w 

sumie 24 projektów społecznych i historycznych. Wszystkie projekty zostały zrealizowane z dużym 

zaangażowaniem i można uznać je za osobisty sukces każdego z uczestników. Uczestnicy angażowali się w 

ważne tematy dla młodych osób i swoich społeczności lokalnych. Zrealizowanych zostało 11 projektów 

historycznych, 4 projekty mające na celu integrację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 3 projekty 

obywatelskie dotyczące zaangażowania młodzieży w życie publiczne, 3 projekty poruszające temat ochrony 

środowiska naturalnego oraz 2 projekty poruszające problem depresji wśród młodzieży. 25 uczniów pochodziło 

z miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców, dzięki czemu program wyrównywał także szanse osobom o 

utrudnionym dostępie do rozwoju. Każdy z uczestników projektu zaangażował do organizacji swojego projektu 

minimum 3 wolontariuszy, dzięki czemu liczba osób współtworzących poszczególne projekty w ramach 

Akademii wyniosła prawie 200 osób, a finalnie w prowadzonych przedsięwzięciach w całej Polsce wzięło udział 

prawie 6 tys. osób. 
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Dzięki projektom realizowanym przez Akademistów 

zawiązało się na stałe kilka wolontariackich zespołów 

młodzieżowych np. w Raciborzu w którym Daria 

postanowiła zintegrować kolegów ze swojej szkoły z 

uczniami sąsiadującej szkoły specjalnej. Dzięki 

działaniom Darii 18 wolontariuszy z jej szkoły zaczęło 

odwiedzać niepełnosprawnych kolegów, prowadząc dla 

nich zajęcia i korepetycje, a rodzice ze szkoły dla dzieci 

pełnosprawnych i niepełnosprawnych poznali się i 

podjęli pierwsze wspólne przedsięwzięcia. W niektórych 

miejscowościach w rezultacie powstały trwałe dzieła np. 

w Porębie na śląsku zebrane zostały pamiątki związane z historią miejscowości, a w Mojtynach wybudowany 

piec do wypieku tradycyjnego sękacza.  

 

Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja odbyła się dzięki wsparciu darczyńców indywidualnych,  

dofinansowaniu z Fundacji ORLEN – Dar Serca i Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu oraz wsparciu Fundacji 

Rozwoju Systemu Edukacji. Część stypendiów dla uczestników Akademii Liderów zostało sfinansowanych ze 

środków zebranych podczas akcji „Święta bez granic” przeprowadzonej z Programem 3 Polskiego Radia, 

darowizny Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim w Montrealu oraz Fundacji BOŚ. 

 

Wybrane projekty Akademii Liderów: 

 

Maja ze Słupcy 
„S(z)amarzewo wielka mała wieś zabór przerwał więź”  

Poprzez projekt Maja chciała przypomnieć historię wsi 

Samarzewo, która w trakcie zaborów została podzielona na 

dwie części - Samarzewo (zabór rosyjski) i Szamarzewo (zabór 

pruski). W Samarzewie mieszkają dziadkowie Mai. W ramach 

projektu akademistka zorganizowała młodzieżową wycieczkę 

rowerową do Samarzewa, wykłady dwóch ekspertów od historii 

lokalnej, wystawę zdjęć i starych map, na których została 

uwieczniona wieś, warsztaty w szkole podstawowej o historii 

Samarzewa, a także wspólnie z mieszkańcami zasadziła 

pamiątkowy dąb i poprowadziła finałowe wydarzenie w 

Słupeckim Domu Kultury, gdzie odbyło się podsumowanie, 

wręczenie nagród w konkursie plastycznym i  mazo.  Maja jest wulkanem pomysłów, cechuje ją duża 

wrażliwość, a nas urzeka troska z jaką podchodzi do pamięci lokalnej i umacniania więzi społecznych w 

miejscowości, z której pochodzi jej rodzina.  

  



FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
www.mikolaj.org.pl 

 
 

 10  

Kuba z Kątów Wrocławskich 
„Podwórkowa Akademia czyli tak bawili się nasi dziadkowie” 

Projekt Kuby miał międzypokoleniowy charakter. Kuba  
zorganizował imprezę plenerową poświęconą wspólnej zabawie 
dzieci, młodzieży i seniorów z  domu pomocy społecznej w 
Borzygniewie. Inspiracją do podjętych działań były zabawy 
dziadków młodych organizatorów takie jak wyścig kapsli, gra w 
gumę lub w klasy czy plecenie wianków. Kuba wspaniale 
skoordynował działania  młodych wolontariuszy, radził sobie ze 
złożonym programem wydarzenia i działał w sytuacjach 
kryzysowych.   
 
 

 
Aleksandra z Pamiątkowa 
„Granie w sprzątanie”  

Ola chciała pokazać mieszkańcom swojej miejscowości, jak 

ważne jest dbanie o środowisko naturalne oraz zaangażować ich 

do podejmowania aktywności w celu oczyszczenia najbliższych 

okolic. W ramach projektu odbyła się gra, która polegała na 

uzbieraniu jak największej ilości śmieci i udokumentowaniu tego 

poprzez zdjęcia. Wspólnie uczestnicy projektu prowadzonego 

przez Olę zebrali odpady o łącznej wadze 3375 kg. Oli udało się 

zaangażować w organizację akcji prawie wszystkich istotnych 

aktorów życia publicznego ze swojej gminy w tym nadleśnictwo, 

4 sołectwa, lokalne szkoły, Ochotniczą Straż Pożarną, ośrodki 

sportowe, restauracje, lokalne media i przedsiębiorstwa. 

Nagrodą w konkursie na sprzątnięcie największej ilości śmieci był laptop ufundowany przez lokalnych 

sponsorów przedsięwzięcia, a akcja zakończyła się piknikiem na boisku, gdzie serwowano drożdżówki i 

herbatę. Dodatkowo Ola prowadziła stronę na Facebooku o tematyce środowiskowej i udało jej się zgromadzić 

aż 1800  odbiorców. 

 
Paweł z Miedzianej Góry 
„Świadomi Młodzi” 

Celem projektu było zwiększanie partycypacji młodych osób z 
województwa świętokrzyskiego w życiu publicznym, a także 
promowanie  inicjatyw młodzieżowych. W ramach projektu 
Paweł razem z zespołem zorganizował szereg debat w 
Miedzianej Górze, Kielcach, Sandomierzu i Chmielniku. Debaty 
dotyczyły tego, jakiej Polski chcą młodzi oraz tego, dlaczego ich 
działalność społeczna jest tak ważna. Pawłowi i jego 
wolontariuszom udało się stworzyć przestrzeń komunikacji 
młodych na ważne tematy dotyczące kwestii publicznych i 
współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. 
 

 

Wszyscy uczestnicy Akademii Liderów otrzymali także stypendia. Łączna kwota wypłaconych stypendiów dla 

liderów w 2019 roku wyniosła: 62 540 zł.  
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W dniach 11-20 stycznia 2019 r. najlepsi absolwenci poprzednich edycji Akademii Liderów przeżyli niezwykłą 

morską przygodę. Podczas tygodniowego rejsu Pogorią uczyli się żeglarstwa, współpracy i wzięli udział w 

szkoleniach umiejętności niezbędnych do pracy w grupie. W siedmiodniowej przygodzie wzięło udział 35 

wybranych absolwentów ze wszystkich czterech edycji programu. Nauce żeglowania i zmianom wacht 

towarzyszyły warsztaty z profesjonalną kadrą szkoleniową. 
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Pomoc dzieciom z Aleppo w Syrii 
 

 
 

Dzieci są najbardziej bezbronnymi ofiarami wojny w Syrii. Dzięki hojności naszych darczyńców nieprzerwanie 

od początku 2018 roku pomagamy dzieciom w Aleppo. Dotychczas objęliśmy swoją pomocą ponad 10 tysięcy 

dzieci w mieście. Sytuacja wielu rodzin z dziećmi nadal pozostaje dramatyczna. Dwie świetlice, comiesięczne 

stypendia dla studentów, zajęcia wakacyjne w dwóch centrach edukacyjnych we wschodnim Aleppo, 

organizacja wycieczek, klubów, zajęć dodatkowych, spotkań z psychologiem, dystrybucja wyprawek 

szkolnych i wyposażenie przedszkoli - to owoce naszych działań w Aleppo w samym tylko 2019 roku.  

 

Przez cały 2019 rok prowadziliśmy na terenie Aleppo dwie świetlice edukacyjne. Pierwsza  

w dzielnicy As-Sulajmanijja w Aleppo Zachodnim, druga w Al-Sakhour we wschodniej części miasta. Pomocą 

objęte były wszystkie dzieci niezależnie od wyznania. Podopiecznymi świetlicy są dzieci  

w bardzo trudnej sytuacji. Niemal każde dziecko podczas wojny straciło dom, rodziców, rodzeństwo  

i przyjaciół. Mimo tego dzieci mają marzenia i ambitne plany na przyszłość. Wiele z dzieci marzy by zostać w 

przyszłości lekarzem, ponieważ chcą pomagać innym. Niestety wiele dzieci musi pracować. Chcąc wesprzeć 

rodzinę, często pracują w bardzo niebezpiecznych warunkach, ryzykując swoje zdrowie, a nawet życie. 

Świetlica jest dla nich jedynym miejscem, w którym mogą się uczyć, bawić, odpocząć i odzyskać choć cząstkę 

utraconego dzieciństwa. Świetlice oprócz funkcji edukacyjnej spełniają także bardzo ważną funkcję 

socjalizującą i są miejscem, w którym dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie i przebywać w bezpiecznym, ciepłym 

miejscu. 
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W dzielnicy Al-Suleimaniyyi do świetlicy uczęszcza regularnie 70 dzieci w trzech grupach wiekowych, między 6 

a 12 rokiem życia (w zajęciach uczestniczy również kilku starszych chłopców miedzy 13 a 14 rokiem życia). 

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci otrzymują pomoc w lekcjach, a także biorą udział w zajęciach 

edukacyjnych. Na terenie placówki odbywają się także liczne zajęcia  ogólnorozwojowe. Edukacyjna oferta 

świetlicy obejmuje lekcje języka arabskiego, angielskiego, francuskiego, matematyki, muzyki, rysunku, przyrody 

i zajęcia wyrównawcze. Na zajęciach dodatkowym dzieci mogą brać udział w warsztatach rękodzieła, zajęciach 

plastycznych, origami, wieczorów filmowych oraz korzystać z gier edukacyjnych i puzzli. W świetlicy odbywają 

się także warsztaty taneczne, turnieje gier planszowych, nauka gotowania, zajęcia komputerowe i sportowe, 

m.in. wyjścia na basen czy wycieczki. Część zajęć odbywa się na świeżym powietrzu. Także w trakcie 

tegorocznych wakacji świetlica działała nieprzerwanie i zapewniała dzieciom opiekę i przeróżne atrakcje na 

miejscu oraz wycieczki na basen czy do stadniny koni. W okresie wakacyjnym w świetlicy więcej czasu niż w 

trakcie roku szkolnego poświęcone było na aktywności integracyjne i rozrywkowe. Dzieci uczyły się m.in. zasad 

dobrego traktowania zwierząt, podstaw higieny osobistej. Innym razem organizowany był turniej gier 

planszowych lub organizowane wyjście np. do lodziarni, gdzie dzieci dowiedziały się jak działają maszyny 

cukiernicze.  Dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymały także wyprawki szkolne, plecaki, materiały papiernicze 

i kredki.  

 

Al-Sakhour to jedna z najbardziej zniszczonych z powodu działań wojennych dzielnic Aleppo, w dużej mierze 

zamieszkiwana obecnie przez rodziny muzułmańskie, sieroty i wdowy  z małymi dziećmi. Wiele dzieci 

mieszkających w tej dzielnicy musi pracować, by pomóc w utrzymaniu rodziny. Zapewnienie im dostępu do 

bezpłatnej edukacji było dla nas bardzo ważne. Świetlica w Al-Sakhour przyjmuje codziennie ponad 100 dzieci. 

Działania placówki obejmują zajęcia wyrównawcze podczas których dzieci wspólnie się uczą i odrabiają prace 

domowe z języka arabskiego. Oprócz tego nauczyciele pomagają im w języku angielskim i matematyce. Zajęcia 

odbywają się rano i wieczorem, aby umożliwić udział w zajęciach jak największej liczbie dzieci. Podopiecznymi 
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tej świetlicy są dzieci od 8 do 15 roku życia, które najbardziej ucierpiały podczas oblężenia Aleppo. Część z nich 

nigdy nie chodziło do szkoły. 

 

W lutym 2019 kupiliśmy zabawki i gry edukacyjne dla jednego z przedszkoli w Aleppo. Wsparliśmy także dzieci 

mieszkające w wiosce Ozer pod Aleppo, która bardzo ucierpiała w wyniku działań wojennych. Dzieci 

potrzebowały miejsca, które zapewni im schronienie i możliwości zabawy i korzystania z dzieciństwa. Środki 

posłużyły m.in. na zakup bramek piłkarskich oraz koszy do gry w koszykówkę. Kupiliśmy drużynie plecaki 

turystyczne i namioty, dzięki czemu dzieci mogły urządzać sobie wycieczki i biwaki. Drugą część projektu 

obejmowała zakup potrzebnych materiałów szkolnych, na które nie stać większości syryjskich rodzin. Pomocą 

została objęta grupa 100 dzieci w wieku od 5 do 18 lat. 

 

Do końca lutego 2019 roku wypłacaliśmy stypendia dla 200 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 84 chłopców, którzy co miesiąc otrzymywali stypendium 

w wysokości 25 dolarów. 

 

W kwietniu 2019 roku wszystkie dzieci chodzące na zajęcia do obydwu naszych świetlic edukacyjnych 

otrzymały po komplecie kredek Bambino, które ufundowała polska firma St. Majewski. 

 

Wszystkie działania w Aleppo prowadzimy dzięki wsparciu darczyńców indywidualnych i środkom zebranym w 

ramach charytatywnej akcji Święta Bez Granic 2017 przeprowadzonej na antenie Programu 3  Polskiego Radia 

w grudniu 2017 r. 

 

Przez całe wakacje we wschodnim Aleppo prowadziliśmy także zajęcia, których celem było przygotowanie 

dzieci do podjęcia nauki szkolnej mimo przerwy w edukacji. Na zajęcia od czerwca do września uczęszczało 

500 dzieci w wieku 6-12 lat. W ramach zajęć dzieci uczyły się pisania, czytania, matematyki, języka arabskiego i 

języka angielskiego, a także miały zajęcia plastyczne. Zaopatrzyliśmy centra w potrzebne materiały edukacyjne 

i białe tablice. Ponad 300 podopiecznych w wieki 6-14 lat otrzymało także wyprawki szkolne. W centrum 

odbywały się także spotkania dla rodziców, których celem było podnoszenie świadomości wśród rodziców i 

opiekunów na temat. Wszystkie proponowane dzieciom aktywności i gry były przeprowadzone w taki sposób, 

aby uczyć dzieci sposobów komunikowania się i umiejętności wyrażania siebie, a także pomagać im w procesie 

nawiązywania przyjaźni, uczyć ufności i odpowiedzialności. 

 



FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
www.mikolaj.org.pl 

 
 

 15  

 
 

 

Ważnym elementem naszych działań w Aleppo w 2019 roku była dystrybucja wyprawek szkolnych.  

W styczniu i w lutym wyprawki otrzymały od nas dzieci z dwóch szkół: Armenian Orthodox Fraternity i 

Mouvement de Jeunesse Orthodoxe. W pierwszej szkole wyprawki otrzymało 100 dzieci w wieku od 4 do 12 

lat, a w drugiej: 153 dzieci  w wieku od 7 do 17 lat. Dzieci otrzymały kupony, które mogły wymienić na 

materiały szkolne. Dzięki kuponom ich szczęście było podwójne, ponieważ z jednej strony otrzymały one 

potrzebne produkty, ale także mogły one wybrać, co im się najbardziej podoba. W dniach 4-6 września plecaki 

wyposażone w najpotrzebniejsze szkolne artykuły i mundurki otrzymało 500 dzieci ze wschodniego Aleppo. Dla 

wielu dzieci było to jedyne nowe ubranie, które kiedykolwiek miały i jedyne rzeczy, które będą ich własnością i 

które mają cokolwiek wspólnego z dzieciństwem. Każde dziecko mogło wybrać sobie ten plecak, który podobał 

mu się najbardziej. Partnerem monitorującym projekty w Aleppo jest Caritas Polska. Projekt pomocy dzieciom 

w Aleppo będzie kontynuowany w latach 2020-2021. 
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Pomoc dzieciom z Mariupola na wschodzie Ukrainy 
 

 
 

Przez cały 2019 rok pomagaliśmy dzieciom z ukraińskiego Mariupola, przemysłowego miasta położonego 10 

km od linii frontu. Wiosną otworzyliśmy Świetlicę Świętego Mikołaja  - miejsce, w którym dzieci i młodzież 

mogą spędzać wolny czas. Świetlica została wyposażona w nowoczesne i funkcjonalne stoły, krzesła i regały, na 

ścianie zawisł ekran projekcyjny, a na potrzeby zajęć plastycznych kupiliśmy sztalugi malarskie. Otwarcie 

świetlicy było bardzo ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności, w pracach remontowych i sprzątaniu po 

remoncie pomagało wielu wolontariuszy w różnym wieku. Świetlica jest miejscem, w którym podopieczni 

mogą rozwijać swoje talenty i uczyć się nowych umiejętności. Aby umożliwić wszystkim dzieciom korzystanie z 

zajęć w świetlicy, kupiliśmy także samochód specjalnie przystosowany do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami, który ma specjalną rampę dla wózków. Samochodem są dowożone na zajęcia i różne 

organizowane przez nas wydarzenia dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci z domów dziecka oraz dzieci 

znajdujące się w innej, trudnej sytuacji. Kilka razy w tygodniu w świetlicy odbywało się kółko plastyczne. 

Zajęcia plastyczne odgrywają ogromną rolę w przezwyciężaniu traum i lęków wśród dzieci, które dotknęły 

skutki toczącej się wojny. Raz w tygodniu w świetlicy odbywały się trwające dwie godziny zajęcia szachowe 

prowadzonego przez zawodowego szachistę. Na potrzeby zajęć kupiliśmy zegary szachowe oraz drewniane 

komplety szachów, które będą służyły dzieciom przez lata. Dwa razy w tygodniu dzieci mogły spotkać się z 

dyżurującym w świetlicy psychologiem. Każde dziecko mogło umówić się na indywidualną rozmowę. W 

stałych spotkaniach z psychologiem brało udział około 30 młodszych i starszych dzieci. Raz w miesiącu w 

świetlicy odbywały się warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży na różne ważne tematy np. warsztaty z 

predyspozycji zawodowych lub planowania celów i zadań. Dla dzieci, które przychodzą do świetlicy, a także 

dzieci z dwóch miejscowych domów dziecka zorganizowaliśmy warsztaty z pierwszej pomocy.  
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Mariupol ma najbardziej zanieczyszczone powietrze na całej Ukrainie. Znajdują się w nim największe w kraju 

zakłady zajmujące się produkcją stali i koksu. Z tego powodu bardzo dużo dzieci choruje przewlekle na ciężkie 

choroby układu oddechowego i cierpi na alergie. W dniach od 21 lipca do 1 sierpnia 2019 r. 96 dzieci z 

Mariupola wzięło udział w wakacyjnym obozie, który odbywał się w Karpatach (w zachodniej Ukrainie). Dla 

niektórych z dzieci był to pierwszy wyjazd na wakacje, dla wielu - pierwszy w życiu wyjazd w góry. Dzieci były 

szczęśliwe, że mogły wyjechać i oderwać się od przyfrontowej codzienności. Program obozu był wypełniony 

atrakcjami, każdego dnia dzieci miały możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach, w tym plastycznych i 

sportowych, grach i zabawach i wycieczkach po okolicy.  

 

Każdego miesiąca pracownicy świetlicy wraz z wolontariuszami odwiedzali podopiecznych dwóch domów 

dziecka, w których mieszka 120-130 dzieci. Za każdym razem dzieci otrzymywali drobne upominki w postaci 

przyborów szkolnych i ubrań. Sytuacja finansowa domów dziecka na wschodzie Ukrainy jest bardzo trudna, 

więc każda taka pomoc ma dla dzieci ogromne znaczenie. We wrześniu 2019 r. 129 dzieci otrzymało plecaki z 

niezbędnymi materiałami szkolnymi oraz odzież. Najmłodsze dzieci otrzymały zestaw złożony z plasteliny, 

farb, pędzli, ołówków i pisaków, a także specjalne książki z ćwiczeniami dla młodszych dzieci. W plecakach 

starszaków znalazło się więcej książek z ćwiczeniami, przyborów geometrycznych i przyborów do pisania. 

Dzieci mieszkające w domu dziecka brali także udział w różnych zajęciach odbywających się w naszej 

świetlicy m.in. w warsztatach z pierwszej pomocy. W grudniu 2019 r. odbyła się akcja „Święty Mikołaj idzie do 

sierot”, a ramach której dzieci z domów dziecka otrzymały wymarzone upominki. 
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W maju 2019 r. uruchomiliśmy program stypendialny dla najbardziej potrzebujących dzieci. Każdego 

miesiąca 86 dzieci otrzymuje pomoc stypendialną w kwocie 100 zł miesięcznie. Stypendia otrzymują dzieci w 

wieku od 8 do 10 lat, pochodzące z rodzin przesiedlonych w wyniku działań wojennych prowadzonych we 

wschodniej Ukrainie. Stypendyści wydają stypendia na zakup materiałów szkolnych i ubrań, mali sportowcy 

zakupili lepsze stroje i obuwie do ćwiczeń, a mali artyści mogli zakupić potrzebne materiały plastyczne. 

Młodzież przeznaczyła te środki na różnego rodzaju kursy doszkalające. Wszystkie dzieci, mimo trudnej sytuacji 

życiowej są dobrymi, posiadającymi liczne talenty uczniami, wśród nich znajdują się nawet zwycięzcy szkolnych 

olimpiad wiedzy czy odnoszący sukcesy sportowcy.  

 

Nieremontowane od lat toalety, kabiny bez przepierzeń, odpadające płytki, cieknące spłuczki – te warunki 

panujące w łazienkach dla uczniów w największej szkole podstawowej w Mariupolu, do której chodzi ok. 1500 

uczniów sprawiły, że podjęliśmy decyzję o jak najszybszym remoncie uczniowskich toalet. Podczas wakacji 

2019 r. wyremontowaliśmy cztery toalety dla uczniów. Przeprowadzony został remont generalny łazienek na 

dwóch piętrach: wymienione zostały umywalki, kabiny, spłuczki, zamontowano nowe drzwi, położono płytki. 

Łazienki zostały także odmalowane. Wyremontowaliśmy dwie toalety dla dziewcząt i dwie dla chłopców. Po 

powrocie do szkoły z przerwy wakacyjnej dzieci były zachwycone nowymi łazienkami i obecnie bardzo dbają o 

ich czystość.  

 

Wszystkie działania na wschodzie Ukrainy prowadzimy dzięki wsparciu darczyńców indywidualnych i środkom 

zebranym w ramach charytatywnej akcji Święta Bez Granic 2018 przeprowadzonej na antenie programu 

Trzeciego Polskiego Radia w grudniu 2018 r. Działania będziemy kontynuować w latach 2020-2021.  
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Teologia Polityczna 
 

Teologia Polityczna to środowisko intelektualne, w którym problemy i dylematy współczesności są 

konfrontowane z filozofią klasyczną i z transcendentną referencją wpisaną w chrześcijańską wizję kultury. Na 

sprawy polityczne chcemy patrzeć z perspektywy rzeczy ostatecznych. W ramach tego programu prowadzimy 

wydawnictwo (wydajemy rocznik „Teologia Polityczna”, tygodnik internetowy „Teologia Polityczna Co Tydzień” 

oraz książki), portal internetowy www.teologiapolityczna.pl oraz organizujemy wydarzenia kulturalne 

i naukowe. 

 

Działania Teologii Politycznej są możliwe między innymi dzięki wsparciu darczyńców indywidualnych, którzy 

przekazują na ten cel comiesięczne darowizny oraz biorą udział w prowadzonych przez nas cyklicznie akcjach 

crowdfundingowych na rzecz wydawanych przez nas książek. W 2019 r. przeprowadziliśmy dziesięć zbiórek na 

książki i rocznik, w których wzięło udział ponad 500 osób.  

 

 

Wydawnictwo Teologii Politycznej 
W 2019 roku, w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego, wprowadziliśmy do sprzedaży 

udostępniając czytelnikom następujące dzieła: 

 

Rocznik Teologia Polityczna nr 11, Liberalizm – pęknięty fundament 

 

Autorzy najnowszego, 11. numeru rocznika filozoficznego „Teologia 

Polityczna” przyjrzeli się zarówno wizjom teoretyków liberalizmu (Rawls, 

Fukuyama, Rorty, Lilla), jak i politycznej praktyce dokonującej się pod 

liberalnym sztandarem, zarówno w Polsce, jak w Europie. Głęboko 

frapowało nas pytanie, czy nie mamy dziś do czynienia z poważnym 

kryzysem założeń, na których została zbudowana dzisiejsza Europa.W 

publikacji nie brak wywiadów z wybitnymi intelektualistami 

uczestniczącymi w ostatnich latach w dyskusjach o kształcie Europy i jej 

porządku politycznym, prawnym i aksjologicznym. Rozmawiając z 

Frankiem Furedim i Jospehem Weilerem stawialiśmy pytania o 

pogłębiający się chaos wokół pojęcia liberalizmu oraz jego konsekwencje 

dla relacji państwa i religii, edukacji czy kultury. 
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 Żuawi nicości, Krzysztof Tyszka-Drozdowski 

 

Żuawi nicości to książkowy debiut młodego, dwudziestoośmioletniego autora. 

Krzysztof Tyszka-Drozdowski w ośmiu tekstach porusza temat nihilizmu 

rekreacyjnego, tak bardzo różnego od nihilizmu niemieckiego czy rosyjskiego, 

wyrastającego z katolicyzmu, osadzonego w cywilizacji łacińskiej i pilnującego 

tradycji. Rozważania zawarte są w formie eseju literacko - filozoficznego. 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek i miłość, ks. Tomasz Stępień 

Najbardziej podstawowym pytaniem, jakie zadaje sobie człowiek, obojętnie w 

jakiej epoce przyszło mu żyć, jest pytanie o sens i cel ludzkiego życia. Pytanie to 

jest ściśle związane z kolejnym, a mianowicie, czy jeżeli jakiś cel istnieje, to czy 

życie prowadzi do tego celu w sposób uporządkowany. Innymi słowy, czy 

wszystko, co nas spotyka, to tylko zespół chaotycznych zdarzeń, które połączone 

razem nie tworzą żadnej całości? Do zrozumienia, jak pojęcie opatrzności pojawiło 

się w kulturze Zachodu, kluczowe jest przeanalizowanie nie tylko tego, w jaki 

sposób ukształtowało się ono w łonie greckiej filozofii, ale także jak zostało 

przejęte przez autorów chrześcijańskich. Zasadniczym motywem tych rozważań 

pozostanie rozumienie opatrzności w kontekście porządku świata pojmowanego 

jako kosmos, ponieważ to właśnie w tym kontekście zagadnienie to pojawiło się w 

greckiej myśli.  

 

Obrona Sokratesa, Ksenofont 

Ksenofont relacjonuje w tym tekście okoliczności procesu i skazania Sokratesa. 

Prezentuje obraz Sokratesa odmienny od tego, który jest powszechnie znany z 

Platońskiej Obrony Sokratesa. Szczególną rolę w skazaniu Sokratesa przypisuje 

wyniosłości jego mowy przed sądem, która jest przewodnim motywem dzieła. Na 

znaczenie pism Sokratesa wskazywał między innymi Leo Strauss. Jego zdaniem 

„niejednej spośród nader dzisiaj wpływowych, błędnych interpretacji postaci 

Sokratesa dałoby się uniknąć, gdyby tak pochopnie – i całkiem bezpodstawnie – nie 

zbagatelizowano znaczenia świadectwa Ksenofonta. 
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Felietony, Wojciech Tomczyk 

 

Felietony Wojciecha Tomczyka są przenikliwe i zarazem ostre jak brzytwa. 

Nieważne, czy tekst dotyczy dramatu Becketta, Festiwalu Filmów Fabularnych w 

Gdyni czy popularnych w latach 90. konkursów audiotele — za każdym razem jest 

doskonałą anegdotą, polemiką czy ironicznym komentarzem do polskiej 

rzeczywistości. W Felietonach ożywają serialowe historie, które w czasach PRL-u 

przeżywała cała Polska, wracają szalone lata 90., nie zabrakło miejsca na niejeden 

celny komentarz o współczesnych teatrze, operze i filmie. Ale Tomczyk nie stroni 

od kwestii politycznych i społecznych, w których kultura jest zanurzona. W efekcie 

książka to portret polskich marzeń: wielkich i niedużych, wzniosłych i 

przyziemnych, roztropnych i tych mniej, zawsze jednak tak bardzo — naszych.  

 

 

Zrozumieć Rosję, święte szaleństwo w kulturze rosyjskiej, Ewa Thompson 

 

Książka ta wykracza poza granice dotychczasowych badań nad fenomenem 

jurodiwych. Badaczka konfrontuje utrwalony przez literaturę i hagiografię portret 

świętego szaleńca ze społecznym i politycznym kontekstem ich działalności w 

przedrewolucyjnej Rosji. Thompson polemizuje z poglądem, jakoby zjawisko 

Bożego szaleństwa, bujnie rozwijające się na Rusi, a później w Rosji aż do czasów 

rewolucji październikowej, wyrastało w sposób jednoznaczny z chrześcijaństwa. 

Dowodzi, że jurodiwi mają nawet więcej wspólnego z syberyjskim, tureckim czy 

fińskim szamanizmem, a ich działalność stanowi przykład specyficznego 

rosyjskiego zjawiska, jakim jest dwuwiara. Pamięć o tym szczególnym 

uwarunkowaniu rosyjskiego społeczeństwa pozwala w pełniejszy sposób zbliżyć 

się do zrozumienia fenomenu nie tylko historycznej, lecz także współczesnej 

Rosji. 

 

Platon i dialog sokratyczny, Charles H. Kahn 

Książka Charlesa H. Kahna, światowej sławy znawcy filozofii starożytnej i historii 

teorii politycznych, to jedna z tych kanonicznych prac ostatnich dwóch dekad, 

które znacząco wpłynęły na sposób odczytywania i rozumienia greckiej filozofii. 

Nie tylko każdy, kto dziś podejmuje się akademickich badań nad myślą 

Sokratesa i Platona, ale też każdy jakkolwiek nią zainteresowany, mierzy się z 

interpretacją Kahna: pierwszy bezpośrednio, drugi pośrednio, gdyż teza Kahna 

jest do dziś punktem odniesienia lub przedmiotem polemiki w większości prac 

dotykających problemu treści nauki historycznego Sokratesa oraz spójności i 

oryginalności myśli Platona.  
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Męczeństwo i miłość, ks. Jan Sochoń 

Najnowsza książka ks. prof. Jana Sochonia to zbiór tekstów i wywiadów, które 

łączy jedno - poszukiwanie uniwersalnych wartości, prawd i wskazówek w życiu 

ks. Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Sochoń, wydawca pism ks. Jerzego - umiejscawia 

działalność błogosławionego w szerszym kontekście, zarówno historii świata, 

jak i historii zbawienia, w przestrzeni nieustannych zmagań, które ostatecznie 

zachodzą we wnętrzu samego człowieka. Autor wpisuje zmagania ks. Jerzego 

Popiełuszki w historię Polaków doby PRL-u, dla których rzeczywistość Kościoła 

była alternatywnym miejscem doznań, więzi społecznych czy doświadczeń. Już 

nie podporządkowanych zideologizowanej, partyjnej rzeczywistości, ale 

autentycznej możliwość dążenia do prawdy, także prawdy o własnym narodzie i 

historii, możliwość dążenia do prawdy, także prawdy o własnym narodzie i 

historii, możliwość doznawania piękna i postępowania według dobra. 

 

Lysis, Platon 

 

Lysis jest zazwyczaj zaliczany do wczesnych dialogów Platona określanych 

mianem sokratycznych ze względu na ich zarówno czasową, jak i przedmiotową 

bliskość wobec historycznego Sokratesa. Jest pierwszą w europejskiej filozofii i 

kulturze próbą systematycznego ujęcia zagadnienia przyjaźni. Przyjaźń jest 

pospolitym uczuciem, które wszyscy ludzie odczuwają w sobie, a jednocześnie 

stanowi część czegoś większego – przyjaźni, która jest niepoznawalna, a przez to 

niedefiniowalna. Dialog poświęcony temu zjawisku nie mógł zakończyć się 

konstruktywną konkluzją. I właśnie dlatego tak mocno przemawiał do 

starożytnych sceptyków.  

 

 

 

 
 
Polska – wieczny romans, Dariusz Gawin 

 

„Polska, wieczny romans” Dariusza Gawina to zbiór esejów, w którym autor 

podejmuje się odczytania na nowo dorobku najwybitniejszych polskich pisarzy 

XIX i XX wieku: Prusa, Sienkiewicza, Reymonta, Żeromskiego, Słonimskiego i 

Miłosza, a także refleksji nad pismami Romana Dmowskiego. Sięga zarówno po 

ich wielkie powieści, znane wszystkim ze szkoły: Lalkę, Quo Vadis czy 

Przedwiośnie, jak również dzieła dziś już nieco zapomniane, takie jak Wiry czy 

Bunt. Dlaczego warto sięgać ponownie do tych lektur? Jak pisze we wstępie 

autor: Jeśli brakuje nam dzieł współczesnych, w których moglibyśmy się bez 

wahania rozpoznać, nie pozostaje nic innego, jak przemyśleć wszystko od nowa. 

Innymi słowy wyprawić się w przeszłość na poszukiwanie własnej tożsamości.  I 

w tę właśnie podróż zaprasza nas w książce „Polska, wieczny romans” –  

fascynującej refleksji o źródłach debaty nad polską nowoczesnością. 

 



FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
www.mikolaj.org.pl 

 
 

 23  

Cały dochód ze sprzedaży książek przeznaczamy na cele statutowe Fundacji Świętego Mikołaja i rozwój Teologii 

Politycznej. Wydanie i wprowadzenie na powyższych rynek książek było możliwe dzięki wsparciu darczyńców 

indywidualnych, współpracy z Państwowym Instytutem Wydawniczym oraz dofinansowaniu przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Teologia Polityczna Co Tydzień 
 

W 2019 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, 

m.in.: prof. Marek Cichocki, prof. Dariusz Gawin, ks. prof. 

Jacek Grzybowski, Paweł Rzewuski, Tomasz Herbich, prof. 

Ryszard Machnikowski, Jacek Dukaj, prof. Jacek Bartyzel, 

Agnieszka Kołakowska, Antoni Libera, Michał Gołębiowski, 

prof. Maciej Urbanowski, Tomasz Rowiński, o. prof. Henryk 

Paprocki, dr Wojciech Stanisławski, dr Karol Samsel, ks. 

prof. Franciszek Longchamps de Berier, Jan Młynarski, 

prof. Paweł Skibiński, Wojciech Tomczyk, prof. Zbigniew Stawrowski, prof. Krzysztof Koehler, ks. prof. Jan 

Sochoń, Mateusz Werner.  

 

W „Teologii Politycznej Co Tydzień” poruszamy zasadniczo zagadnienia z czterech dziedzin: filozofii, teologii, 

polityki i kultury.  

 

Wśród tematów, które odbiły się szerszym echem wśród 

odbiorców, można wymienić numery poświęcone: 

Stanisławowi Wyspiańskiemu (Wyspiański. Sztuka idei, nr 

146), polskiej szkole jazzu (PolskiJazz®, nr 160), polityce 

pamięci (Historia (nie)pamięci, nr 178), Martinowi 

Heideggerowi (Heidegger. W cieniu metafizyki, nr 182), 

podbojowi kosmosu (Kosmiczny (nie)ład, nr 172) oraz 

sztucznej inteligencji (Sztuczna inteligencja. Przedsionek 

przyszłości?, nr 183), Słowacji (Słowacja. Oblicza młodego 

państwa, nr 175), Marii Curie-Skłodowskiej (Epoka Marii 

Skłodowskiej-Curie, nr 170), post-piśmienności 

((Post)piśmienni?, nr 184), polskiej szkole plakatu (Polska na plakacie, nr 167), geopolityce (Czas geopolityki?, 

nr 148) i darwinizmie (Scheda po Darwinie, nr 150). W internetowej zbiórce na rzecz ukazywania się tygodnika 

w 2019 roku wzięło udział 70 osób. Teologia Polityczna Co Tydzień jest współfinansowana z dotacji 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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Wydarzenia Teologii Politycznej 

 

 
 

W 2019 roku zorganizowaliśmy 33 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, Zamku Królewskim w Warszawie, Filmotece Narodowej – Instytucie 

Audiowizualnym, Uniwersytecie Warszawskim czy College of Europe w Natolinie. Dwa spotkania odbyły się 

również w Krakowie. 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. Wydarzenia Teologii Politycznej były finansowane ze środków pochodzących z darowizn od osób 

indywidualnych oraz współfinansowane z dotacji Muzeum Historii Polski, Narodowego Centrum Kultury i 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

Czego pragną mesjaniści? Premiera książki Tomasza 

Herbicha „Pragnienie Królestwa” w Krakowie 

 

O debiutanckiej książce Tomasza Herbicha w rozmowie z 

Agnieszką Barszcz z Klubu Jagiellońskiego 10 stycznia w 

siedzibie Klubu Jagiellońskiego w Krakowie uczestniczyli 

Autor oraz dr Paweł Rojek (Uniwersytet Jagielloński). 
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Dionizos w Natolinie. Konferencja „Religion and Politics: The Cult Of Dionysus in the Graeco-Roman World” 

 

18 stycznia w Kolegium Europejskim w Natolinie odbyła 

się międzynarodowa konferencja zatytułowana „Religion 

and Politics: The Cult Of Dionysus in the Graeco-Roman 

World”, zorganizowana przez Teologię Polityczną i 

Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wśród mówców, 

którzy wygłosili swoje referaty przed publicznością 

zgromadzoną w sali im. Ignacego Jana Paderewskiego w 

Natolinie znaleźli się znakomici badacze kultu 

dionizyjskiego: Cornelia Isler-Kerényi, Richard Seaford, 

Filip Doroszewski, Dariusz Karłowicz, Małgorzata Krawczyk, David Hernández de la Fuente oraz Fiachra Mac 

Góráin. 

 

Dwa oblicza mesjanizmu. Warszawska premiera książki 

„Pragnienie Królestwa” 

 

21 stycznia przed zgromadzoną w siedzibie Teologii 

Politycznej publicznością odbyła się premiera książki 

„Pragnienie Królestwa. August Cieszkowski, Mikołaj 

Bierdiajew i dwa oblicza mesjanizmu” autorstwa Tomasza 

Herbicha. Z Autorem o książce rozmawiali wybitni znawcy, 

zajmujący się od wielu lat problematyką mesjanizmu. 

 

 
 

„Brytanik” na scenie i w przekładzie. Seminarium 
Antoniego Libery 
5 lutego odbyło się pierwsze 2019 roku seminarium z cyklu 

„Libera tłumaczy klasyków”. Po omówionej przed dwoma 

laty „Berenice” Antoni Libera ponownie sięgnął po dzieło 

Jean-Baptiste'a Racine'a, wielkiego tragika francuskiego 

baroku. Podczas seminarium omówione zostały fragmenty 

spektaklu zrealizowanego w ubiegłym roku przez Comédie-

Française. 

 

 

Filozofia na ławie oskarżonych. Debata o książce Leo 

Straussa 

19 lutego w siedzibie Teologii Politycznej odbyła się debata 

wokół „Sokratesa i Arystofanesa”. W dyskusji udział wzięli 

dr Dariusz Karłowicz (Uniwersytet Warszawski), dr Olga  

Śmiechowicz (Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. Piotr 
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Nowak (kwartalnik „Kronos”). Dyskusję moderował Tomasz Herbich z Teologii Politycznej. 

 

Po śmierci Boga? Premiera książki „Żuawi nicości” 

Krzysztofa Tyszki-Drozdowskiego 

14 marca w redakcji Teologii Politycznej odbyła się 

premiera debiutanckiej książki Krzysztofa Tyszki-

Drozdowskiego „Żuawi nicości”. W towarzyszącej jej 

dyskusji z autorem rozmawiali: Maciej Urbanowski, 

Tomasz Herbich oraz Jakub Pyda. 

 

 

 

 

Polska u stóp Wezuwiusza. Debata o Jarosławie 

Iwaszkiewiczu 

26 marca w redakcji Teologii Politycznej na debacie 

zatytułowanej „Iwaszkiewicz. Polska u stóp Wezuwiusza” 

spotkali się: Ewa Cieślak, kustosz muzeum im. Anny 

i Jarosława Iwaszkiewiczów, Radosław Romaniuk, autor 

biografii literata Inne życie oraz Dariusz Gawin, historyk 

idei i filozof. Dyskusję poprowadziła Natalia Szerszeń 

z Teologii Politycznej. 

 

 

 

Kabaret jako dzieło sztuki 

3 kwietnia w spotkaniu o fenomenie polskiego kabaretu udział wzięli: Jan Młynarski, Konstanty Kot Przybora 

oraz Mateusz Werner. Dyskusję moderowała Barbara Schabowska. Patronami wieczoru byli niewątpliwie: 

Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. 

 

Łacińska forma. Relacja z debaty „Polska wspólnota kulturowa w epoce płynnej nowoczesności” 

 

6 kwietnia w trakcie XXV Targów Wydawców 

Katolickich, odbyła się debata pt. „Polska wspólnota 

kulturowa w epoce płynnej nowoczesności”, w której 

udział wzięli: Marek A. Cichocki, autor książki „Północ i 

Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii”, Dariusz 

Karłowicz, redaktor naczelny „Teologii Politycznej” 

oraz Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. 

Dyskusję poprowadziła Barbara Schabowska. 
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Antoni Libera o „Końcówce” Samuela Becketta 

9 kwietnia w redakcji Teologii Politycznej odbyło się 

kolejne spotkanie z cyklu „Libera tłumaczy klasyków”. 

Antoni Libera, reżyser, tłumacz i komentator wielu 

wybitnych arcydzieł europejskiej kultury sięgnął tym 

razem do twórczości pisarza, którego potrafi przedstawić 

jak nikt inny – Samuela Becketta. Podczas spotkania 

wybrzmiały więc słowa dramatu „Końcówka” 

w wykonaniu aktorów dublińskiego teatru oraz samego 

Libery, wraz z przenikliwym komentarzem i wskazówkami 

interpretacyjnymi, pozwalającymi lepiej zrozumieć jeden 

z najchętniej wystawianych dramatów irlandzkiego pisarza. 

 

Premiera „Felietonów” Wojciecha Tomczyka 

W dyskusji o książce, która miała miejsce 7 maja w Centrum 

Prasowym Foksal wzięli udział felietonista i krytyk literacki 

Krzysztof Masłoń, aktor teatralny i filmowy Dariusz 

Jakubowski oraz prowadząca spotkanie Barbara Schabowska. 

Nie zabrakło również Wojciecha Tomczyka – dramaturga 

i scenarzysty, laureata ubiegłorocznej edycji nagrody 

literackiej „Skrzydła Dedala”, który tego wieczoru opowiadał 

o swoich felietonach i nie tylko. 

 

 

 

Lechoń. Poeta czasu katastrofy 

21 maja odbyła się debata „Lechoń. Poeta czasu katastrofy” 

poświęcona życiu i twórczości poety. Udział w niej wzięli: 

Maciej Urbanowski, literaturoznawca i profesor 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sławomir Koper, pisarz i autor 

książki „Życie prywatne elit artystycznych Drugiej 

Rzeczypospolitej” oraz Lidia Sadkowska-Mokkas, 

varsavianistka i autorka książki „Warszawa skamandrytów”. 

Spotkanie poprowadziła Natalia Alicja Szerszeń. 

 

 

Seminarium Antoniego Libery o „Ifigenii” Racine'a  

28 maja w redakcji Teologii Politycznej Antoni Libera w ramach kolejnej odsłony swojego seminarium 

zaprezentował słuchaczom obszerne fragmenty swojego najnowszego przekładu tragedii Jean-Baptiste’a 

Racine’a „Ifigenia”, opublikowane w ostatnim numerze dwumiesięcznika literackiego „Topos”. 
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Porządek i miłość. Spotkanie o książce ks. Tomasza Stępnia 
 
11 czerwca w redakcji Teologii Politycznej gościliśmy 

Grzegorza Górnego, Rafała Tichego oraz autora pionierskiej 

książki, wokół której potoczyła się dyskusja — ks. Tomasza 

Stępnia „Porządek i miłość. Koncepcja opatrzności Bożej 

w myśli starożytnej”. 

 
 
 
 
 

 
Antoni Libera o „Trachinkach” Sofoklesa 
 
13 czerwca uczestnicy ostatniej przed wakacjami odsłony seminarium „Libera tłumaczy klasyków” mieli okazję 

usłyszeć kolejny utwór wielkiego tragika w nowym przekładzie Antoniego Libery (wchodzącym w część 

dwutomowej antologii tragedii Sofoklesa, wydanej przez Państwowy Instytut Wydawniczy). Po Królu 

Edypie wybitny tłumacz sięgnął tym razem po mniej znaną, niejako odosobnioną w zachowanym dorobku 

Sofoklesa tragedię Trachinki. 

 

 

Przedwojenna Warszawa w szlagierach Grzesiuka 

 

18 czerwca redakcja Teologii Politycznej przemieniła się 

na kilka chwil w przedwojenne, czerniakowskie 

podwórko. Połączone z koncertem spotkanie 

„Przedwojenna Warszawa w szlagierach Grzesiuka” 

zgromadziło na Koszykowej 24 tłumy miłośników 

muzyki i prozy stołecznego barda. 

 

 

 

Zrozumieć Rosję. Premiera książki Ewy Thompson 

 

28 czerwca w redakcji Teologii Politycznej miała miejsce 

premiera książki „Zrozumieć Rosję. Święte szaleństwo w 

kulturze rosyjskiej” prof. Ewy Thompson, slawistki, 

wykładowczyni Rice University w Houston. Z autorką 

rozmawiał Tomasz Herbich. 

 

 

 

 

 



FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
www.mikolaj.org.pl 

 
 

 29  

Przetrwać dzięki przyjaźni. Spotkanie o wojennych losach Stanisława Grzesiuka 

 

Drugie z cyklu trzech spotkań poświęconych Stanisławowi Grzesiukowi, które odbyło się 23 lipca, uświetniła 

obecność Izabeli Laszuk, wnuczki barda. Usłyszeliśmy także utwory artysty w wykonaniu Jana Młynarskiego, 

Anny Bojary (grającej na pile), Sebastian Jastrzębskiego (gitara) z Warszawskiego Combo Tanecznego. Goście 

wraz z Natalią Szerszeń, która prowadziła spotkanie, starali się spojrzeć na postać Grzesiuka przez pryzmat 

wojennych doświadczeń autora Pięciu lat kacetu. 

 

 

Śpiewając po katastrofie. Relacja ze spotkania o losach Grzesiuka w Polsce Ludowej 

 

Trzecie i ostatnie spotkanie z cyklu wydarzeń poświęconych 

Stanisławowi Grzesiukowi 27 sierpnia uświetniła obecność 

Mateusza Wernera, filozofa i krytyka kultury. Po raz kolejny 

goście Teologii Politycznej mieli okazję wysłuchać stołecznych 

szlagierów w wykonaniu Jana Młynarskiego, Anny Bojary 

(grającej na pile) oraz Sebastiana Jastrzębskiego (gitara) z 

Warszawskiego Combo Tanecznego. Spotkanie poprowadziła 

Natalia Alicja Szerszeń. 

 

 

Kto zmalował Polskę? Dyskusja o malarstwie doby 

transformacji 

Czy historyczna i polityczna cezura roku 1989 stanowiła punkt 

zwrotny dla sztuki? 29 sierpnia w redakcji Teologii Politycznej 

odbyła się debata o polskim malarstwie okresu transformacji, 

podczas której goście próbowali znaleźć odpowiedź na to 

intrygujące pytanie. W spotkaniu wzięli udział prof. Andrzej 

Szczerski – historyk sztuki, krytyk sztuki, autor książki 

„Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 

1989 roku”, Jarosław Modzelewski – malarz, rysownik, 

współzałożyciel formacji artystycznej „Gruppa” oraz Maciej Sieńczyk – rysownik, ilustrator, pierwszy autor 

komiksów nominowany do Nagrody „Nike” (2013). Gospodarzem spotkania był dyrektor artystyczny Teologii 

Politycznej, Michał Strachowski. 

 

Epidemia miłości. Pokaz i debata na temat postaw uczestników Powstania Warszawskiego 

 

19 września w siedzibie Teologii Politycznej odbyła się 

projekcja filmu „Epidemia miłości”, przedstawiającego 

fenomen małżeństw zawieranych w trakcie Powstania 

Warszawskiego, połączona z debatą na temat postaw 

i wartości powstańców. W spotkaniu udział wzięli Jakub 

Nowakowski „Tomek” (1924 r.), starszy strzelec, jeden 

z ostatnich powstańców z batalionu „Zośka”, uczestnik walk 

na Żoliborzu, Maciej Piwowarczuk – reżyser filmu 

https://teologiapolityczna.pl/powojenne-paradoksy-relacja-ze-spotkania-o-losach-grzesiuka-w-polsce-ludowej
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„Epidemia miłości” oraz Małgorzata Czerwińska-Buczek – autorka książek o Powstaniu Warszawskim. 

Spotkanie poprowadził Mikołaj Marczak z Teologii Politycznej.  

 

 

Koniec Kościoła w Polsce? Debata na temat 

zjawiska sekularyzacji w Polsce 

Czy już wkrótce Polska stanie się kolejnym krajem 

zlaicyzowanego Zachodu? Z tym pytaniem 

postanowili zmierzyć się uczestnicy debaty 

zorganizowanej przez Teologię Polityczną. Asumpt 

do kolejnego spotkania w naszej redakcji dała 

książka prof. Mirosławy Grabowskiej „Bóg a sprawa 

polska”. W debacie, obok autorki książki, udział 

wzięli: filozof i duszpasterz akademicki, ks. prof. 

Jacek Grzybowski oraz dziennikarz i publicysta Grzegorz Górny. Spotkanie prowadził Karol Grabias z Teologii 

Politycznej. 

 

Pęknięty fundament liberalizmu. Premiera 11. 

rocznika Teologii Politycznej 

8 października uroczyście zaprezentowany został 11. 

tom rocznika „Teologia Polityczna”. Premierze 

flagowego pisma naszego środowiska towarzyszyła 

debata z jego założycielami: Markiem A. Cichockim, 

Dariuszem Gawinem i Dariuszem Karłowiczem. 

Filozofowie spotkali się z czytelnikami i sympatykami 

Teologii Politycznej, aby dyskutować o kryzysie 

współczesnego liberalizmu, któremu poświęcony 

został najnowszy rocznik. Debatę poprowadził Michał 

Szułdrzyński z „Rzeczpospolitej”. 

 
 

 

Depozyt republikanizmu. Konferencja o specyfice polskiego oświecenia 

 

17 października na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła 

się zorganizowana przez Teologię Polityczną konferencja 

naukowa poświęcona specyfice polskiego oświecenia. 

Wybitni akademicy dyskutowali na temat kształtu, jakie 

oświeceniowe idee przybrały na gruncie polskiej tradycji, 

osadzając ją jednak w szerokim kontekście europejskiej 

historii, filozofii i geopolityki. 
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Teologia polityczna księdza Jerzego. Spotkanie wokół książki „Męczeństwo i miłość” 

 

Premiery książki „Męczeństwo i miłość” ks. Jana Sochonia 

odbyła się we wtorek, 29 października w siedzibie Teologii 

Politycznej. Publikacja książki przypada na 35. rocznicę 

śmierci kapłana. W spotkaniu udział wzięli ks. Jan Sochoń, 

autor książki „Męczeństwo i miłość”, Ewa Czaczkowska, 

autorka książki „Ksiądz Jerzy Popiełuszko” oraz Jan Żaryn, 

historyk. Spotkanie poprowadził Mikołaj Marczak z Teologii 

Politycznej. 

 

 

 

Paradoksy polskiej nowoczesności w XIX wieku. Konferencja Teologii Politycznej 

 

20 listopada na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego 

odbyła się organizowana przez Teologię Polityczną konferencja „Paradoksy polskiej nowoczesności w XIX 

wieku”. Wśród panelistów znaleźli się wybitni znawcy polskiej filozofii i kultury: prof. Marek A. Cichocki, prof. 

Grzegorz Kucharczyk, prof. Bogusław Dopart, prof. Alicja Kulecka oraz Tomasz Herbich. Moderatorem 

konferencji był Michał Strachowski. 

 

 

Prapremiera telewizyjnego „Kritona” i premiera „Lysisa” 

 

Z wytrawnymi znawcami filozofii klasycznej w trakcie 

prapremierowego pokazu spektaklu „Kriton” 

zrealizowanego przez Teatr Telewizji oraz premiery 

platońskiego „Lysisa”, którego nowe tłumaczenie 

wydała Teologia Polityczna we współpracy 

z Państwowym Instytutem Wydawniczym. Spotkanie 

odbyło się 22 listopada w Centrum Prasowym Foksal 

w Warszawie. W debacie, która towarzyszyła 

niezwykłemu spotkaniu, uczestniczyli: dr Dariusz 

Karłowicz, filozof i redaktor naczelny Teologii 

Politycznej; prof. Ewa Osek, filolog klasyczna 

i tłumaczka Lysisa, prof. Piotr Nowak, filozof i redaktor kwartalnika „Kronos” oraz Ewa Millies-Lacroix, 

dyrektorka Agencji Kreacji Teatru Telewizji. Podczas dyskusji fragmenty platońskiego Lysisa odczytali dla 

publiczności odtwórcy głównych ról w spektaklu: Jerzy Trela, grający Sokratesa, oraz Piotr Cyrwus, odtwórca 

roli Kritona. 
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Rzymskie korzenie polskości. Spotkanie z prof. Cichockim w Krakowie 

 

25 listopada w Krakowie odbyła się dyskusja 

poświęcona książce autorstwa Marka A. 

Cichockiego „Północ i Południe. Teksty o polskiej 

kulturze i historii”. Uczestnicy dyskutowali między 

innymi o kwestiach dotyczących żywotności 

i przyszłości łacińskiej Europy, niewystarczalności 

podziału na wschód i zachód dla zrozumienia 

istoty polskiej tożsamości. 

 

 

 

 

Polska, wieczny romans. Spotkanie z Dariuszem Gawinem 
 
28 listopada spotkanie z autorem książki „Polska, wieczny 

romans”, zastępcą dyrektora Muzeum Powstania 

Warszawskiego, szefem Instytutu Starzyńskiego prowadził 

Mariusz Cieślik. Drugie wydanie nagrodzonej Nagrodą im. 

Andrzeja Kijowskiego ukazało się nakładem Wydawnictwa 

Teologii Politycznej. 

 

 

 

Wizja i praktyka polskiej nowoczesności w II RP. Konferencja 

 

12 grudnia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się 

organizowana przez Teologię Polityczną konferencja „Wizja 

i praktyka polskiej nowoczesności w II RP”. Wśród panelistów 

znaleźli się wybitni znawcy polskiej historii, kultury i polityki: prof. 

Tomasz Żyro, prof. Paweł Skibiński, prof. Piotr Graczyk, prof. Iwona 

Luba oraz prof. Maciej Gloger. Moderatorem konferencji był 

Michał Strachowski. 
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III Festiwal Teologii Politycznej: Gustaw Herling-Grudziński 

 

W październiku 2019 r. w ramach obchodów roku 

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego zorganizowaliśmy cykl 

3 spotkań kulturalnych poświęconych myśli i twórczości 

pisarza. Każde ze spotkań składało się z dwóch części: 

panelu dyskusyjnego z udziałem znawców twórczości 

Herlinga-Grudzińskiego (literaturoznawców, filozofów, 

historyków idei i ludzi kultury) oraz pokazu filmu. 

Debatę przeplatała lektura wybranych utworów pisarza, 

które zaprezentowali publiczności znani aktorzy filmowi 

i teatralni. Partnerami projektu były następujące 

instytucje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, „Rzeczpospolita”, TVP Kultura, Instytut 

Tomistyczny oraz Polska Agencja Prasowa. 

 

Zło: Inaugurujące III Festiwal Teologii Politycznej spotkanie odbyło się 2 października. Wzięli w nim udział 

Włodzimierz Bolecki, teoretyk i historyk literatury polskiej, Dariusz Gawin, historyk idei, filozof i publicysta, 

oraz Zofia Zarębianka, poetka, eseistka. Fragmenty utworów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego czytał Piotr 

Cyrwus. Po dyskusji wyemitowany został film „Dziennik pisany pod wulkanem” w reżyserii Andrzeja Titkowa. 

 

Piękno: W spotkaniu, które odbyło się 9 października udział 

wzięli: Joanna Kilian-Michieletti, historyk sztuki, kustosz 

malarstwa włoskiego w Zbiorach Dawnej Sztuki Europejskiej 

Muzeum Narodowego w Warszawie, Antoni Libera, pisarz, 

tłumacz, reżyser teatralny, oraz Michał Mencfel, historyk 

sztuki, badacz zjawiska kolekcjonerstwa i mecenatu 

artystycznego,. Fragmenty prozy Gustawa Herlinga-

Grudzińskiego czytał Zbigniew Zamachowski.  

 

Słowo: W spotkaniu wieńczącym III Festiwal Teologii Politycznej, które odbyło się 16 udział wzięli: Przemysław 

Dakowicz – poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury oraz Zdzisław Kudelski – historyk literatury, 

edytor dzieł i korespondencji Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Fragmenty prozy Gustawa Herlinga-

Grudzińskiego czytał Andrzej Ferenc.  

 

"Herbert 3.0". Muzycy w hołdzie wielkiemu poecie  

 

Z okazji 20. rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta Program 3 

Polskiego Radia, Fundacja Świętego Mikołaja  

i Narodowe Centrum Kultury przygotowały program specjalnego 

koncertu, do którego zaprosiły wykonawców młodego i średniego 

pokolenia. 22 grudnia 2018 r. w Muzycznym Studio PR im. 

Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 3/5/7 zaprezentowali się 

znakomici artyści reprezentujący różnorodne gatunki muzyczne. 

Zaproszenie do wzięcia udziału w koncercie "Herbert 3.0" przyjęli: 
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AbraDab, Mela Koteluk, Król, Limboski, Czesław Mozil, Skubas, Justyna Święs (The Dumplings), Wojciech 

Waglewski i Krzysztof Zalewski. Przyjacielem wydarzenia jest Paweł "Pablopavo" Sołtys, a artystycznym 

opiekunem przedsięwzięcia Miłosz Wośko – kompozytor i producent, który czuwał nad spójnością aranżacyjną 

projektu. Z kolei akompaniament zapewnili: pięcioosobowy zespół muzyczny, kameralna orkiestra smyczkowa 

złożona z muzyków orkiestry Aukso (12 osób) oraz czteroosobowa sekcja dęta. Koncert z udziałem publiczności 

został zarejestrowany i wydany na płycie CD. Jest też dostępny na Spotify. 

 

Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim 
 

W 2019 roku zainaugorowaliśmy projekt edukacyjny „Polityka – Religia – Bezpieczeństwo. Konflikt i próby 

rozwiązania”. Celem projektu jest badanie i przekazywanie wiedzy na temat wpływu religii na normy 

i bezpieczeństwo, wielokulturowości, tożsamości, związki między religią i tożsamością religijną 

i bezpieczeństwem. W ramach projektu, realizowanego we współpracy z partnerami: Uniwersytetem 

Warszawskim i Centro Studi Medi w Genui Fundacja Świętego Mikołaja zorganizowała szkołę letnią dla 

studentów uczelni wyższych oraz cykl zajęć ogólnouniwersyteckich na Uniwersytecie Warszawskim. Projekt 

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. 

 

Szkoła Letnia Teologii Politycznej 

W sierpniu zorganizowaliśmy pierwszą edycję Szkoły Letniej 

Teologii Politycznej w klasztorze benedyktynów w Tyńcu, 

w  której wzięło udział 30 studentów.  

 

W programie Szkoły Letniej Teologii Politycznej znalazły się 

wykłady, ćwiczenia i konwersatoria prowadzone przez 

uznanych specjalistów. Studenci mogli wysłuchać: prof. Ewy 

Thompson, prof. Krzysztofa Zanussiego, prof. Arkadego 

Rzegockiego, prof. Piotra Nowaka, prof. Piotra 

Kłodkowskiego, prof. Michała Gierycza, prof. Remigiusza Foryckiego, prof. Michała Wojciechowskiego, ks. prof. 

Franciszka Longchamps de Bérier, dra Pawła Milcarka, dra Artura Rosmana, słynnego amerykańskiego pisarza 

Roda Drehera (autora m.in. bestsellera „Opcja Benedykta”), a także skonfrontować swoje przemyślenia ze 

świadectwem dwóch praktyków polskiej polityki – Markiem Jurkiem i Janem Rokitą.  

 

Ponadto, w programie Szkoły Letniej znalazło się również 

miejsce dla dodatkowych zajęć, warsztatów i projekcji 

filmowych, dzięki którym jej uczestnicy mieli okazję pogłębić 

swoją wiedzę i kompetencje kulturowe. 

 

Każdy dzień Szkoły Letniej poświęcony był relacjom religii 

i polityki w największych światowych wyznaniach 

i cywilizacjach, omawianym podczas dwóch bloków 

wykładowych. Każdy z nich zwieńczony był dyskusjami 

z zaproszonymi gośćmi. 

 



FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
www.mikolaj.org.pl 

 
 

 35  

Przedmioty ogólnouniwersyteckie (OGUN) na Uniwersytecie Warszawskim 

 

Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego 

uruchomionych zostało sześć przedmiotów 

ogólnouniwersyteckich. W semestrze zimowym odbywały 

się zajęcia w ramach konwersatoriów  „Biblia a człowiek, 

polityka, wojny i władza” (ks. prof. Cezary Smuniewski), 

„Tragedia polityki. O związkach religii i polityki według 

starożytnych Greków” (dr Dariusz Karłowicz), „Pierwsi 

chrześcijanie wobec państwa i władzy” (dr Karolina 

Kochańczyk-Bonińska), „Nowożytność a wiek ideologii” 

(mgr Tomasz Herbich), „Polityka jako religia. O religijnym wymiarze ideologii politycznych” (mgr Konrad Majka) 

oraz „Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy” (mgr Adam Talarowski).  

 

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

2019 odnotował prawie pięćset tysięcy wizyt. Na stronie publikowane były analizy, eseje, felietony, relacje 

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

był dział „Polecamy książki”, w którym regularnie ukazywały się fragmenty wartościowych nowości z polskiego 

rynku wydawniczego oraz cieszący się dużą popularnością, codziennie aktualizowany komentarz o. prof. Jacka 

Salija OP do Ewangelii dnia. Stałe rubryki na łamach Teologii Politycznej mają felietoniści: Marek A. Cichocki, 

Dariusz Gawin, Antonina Karpowicz-Zbińkowska, Agnieszka Kołakowska, Ewa Thompson, oraz Mateusz 

Werner. 

 

Fundacja Świętego Mikołaja w mediach społecznościowych 
Fundacja prowadzi trzy profile na Facebooku: Fundacja Świętego Mikołaja, Akademia Liderów Fundacji 

Świętego Mikołaja oraz profil Teologii Politycznej. Na koniec roku profil Teologii Politycznej na Facebooku 

przekroczył liczbę 15 000 polubień. Łącznie opublikowaliśmy około 2200 postów (średnio 6 postów dziennie). 

Na koniec roku profil Teologii Politycznej na Twitterze odnotował liczbę 3 600 polubień (średnio 15 000 

wyświetleń miesięcznie), zaś profil na Instagramie 600 polubień. 

 

Leczenie i rehabilitacja, inne 
W ramach zawartych porozumień zwracaliśmy koszty leczenia i rehabilitacji Eweliny Makuch. Przekazaliśmy 

również pieniądze na edukację dla dzieci: Jana Kałusowskiego i Gracjana Kałusowskiego (dzięki współpracy 

z Accenture Polska), wspieraliśmy Beatę Zrzelską oraz wdowy: Lucynę Gurgul, Julię Ostrowską oraz Joannę 

Jeziorską. Wszystkie środki pochodziły z darowizn celowych, od osób indywidualnych i firm. 

 

Kampania 1% 

W pierwszym kwartale 2019 r. przeprowadziliśmy kampanię zachęcającą do przekazania 1% podatku na rzecz 

naszej fundacji. Kampania składała się z następujących elementów: kampanii internetowej  

z wykorzystaniem programu do wypełniania formularzy PIT, kampanii mailingowej skierowaną do darczyńców 
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fundacji oraz subskrybentów newslettera oraz kampanii prowadzonej w kanałach social media fundacji. 

Z wpłat 1% na konto fundacji wpłynęło 262 873,35 zł, z czego  21 658,7 0 zł zostało przekazane na wskazane 

przez podatników cele szczegółowe (m. in. na stypendia w szkołach oraz inne projekty fundacji).  W grudniu 

2019 roku darczyńcy fundacji oraz osoby, które przekazały nam 1% podatku otrzymały od nas wysyłkę 

zawierającą kartki świąteczne i prośbę o darowiznę. Każda osoba, która w grudniu wpłaciła nam darowiznę, 

otrzymała w podziękowaniu magnes na lodówkę z  prośbą o przekazanie 1% podatku w 2020 roku na rzecz 

Fundacji Świętego Mikołaja.                

 
III. INFORMACJE FINANSOWE O PROJEKTACH 

Projekty  Koszt (zł) 

Realizacja zadań statutowych 2019 r, w tym: 4 354 436,01 

1. Stypendia Św. Mikołaja 559 967,77 

2. Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja 305 662,76    

3. Aleppo 191 354,3 zł    

4. Ukraina 628 120,66 

5. Teologia Polityczna  946 232,26    

6.  Teologia Polityczna - działalność odpłatna  459 924,61 

7.  Teologia Polityczna – Polityka//Religia//Bezpieczeństwo  1 135 633,27 

8.  Wsparcie osób indywidualnych i darowizny celowe 40 528,90    

9. Fundraising 86 701,64 

Koszty pozostałe  (w tym zmniejszenie stanów magazynowych) 13 930,93 

Koszty finansowe 447,62 

Koszty ogólnego zarządu, w tym: 34 415,45   

1. Amortyzacja 0,00  

2. Zużycie materiałów i energii w tym:                   2 036,52 

3. Usługi obce 10 904,20 

4. Podatki i opłaty 381,52 

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

21 093,21 

 
Pomoc, której udzieliliśmy dzieciom w 2019 roku i wszystkie nasze pozostałe działania były możliwe 

jedynie dzięki wsparciu setek ludzi wielkiego serca. Przekaż darowiznę na konto Fundacja Świętego 

Mikołaja nr 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 lub podaruj nam 1% swojego podatku nr KRS 

0000126602, byśmy mogli pomóc kolejnym dzieciom w potrzebie. Dziękujemy za każde wsparcie. 

 

Zespół Fundacji Świętego Mikołaja 


