
 

 

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
 
 

Sprawozdanie merytoryczne 
 za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 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 2020 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 (2020 rok) 

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 2020 roku 15 pracowników. 

 

Wolontariusze  

Teresa Sagan, Teresa Thiel-Ornass, Paweł Idziak, Adam Talarowski, Tomasz Herbich, Paulina Chodyra, Marek 

Kołodziej, Aleksandra Bogucka, Konstancja Pikus, Tomasz Tamecki, Michał Żaczek, Magdalena Konczal, Tomasz 

Barszcz, Emilia Zaczkowska-Szypowska, Mateusz Ustaszewski, Karolina Prochownik, Jan Możdżyński oraz 

uczniowie szkół z całej Polski współpracujący z Fundacją w ramach wolontariatu zdalnego. 

 

Celami Fundacji są: 

1) prowadzenie badań naukowych z zakresu filozofii, teologii, prawa, ekonomii oraz nauk społecznych i 

humanistycznych, a także upowszechniania polskich i światowych wyników tych nauk,  

2) wspieranie rozwoju i umiędzynarodowienia polskich badań z zakresu filozofii, teologii, prawa, ekonomii oraz 

nauk społecznych i humanistycznych, 

3) promocja kultury, w szczególności w zakresie promocji filozofii, teologii, myśli politycznej, literatury i historii, 

4) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, 

5) edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturalnych, 

zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności, 

6) zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie i instytucji pozarządowych,  

7) pomoc finansowa, rzeczowa i edukacyjna osobom potrzebującym, 

8) badanie i propagowanie cnót i wartości republikańskich, a zwłaszcza ofiarności  

i solidarności z potrzebującymi, polskiej tradycji politycznej oraz postaw obywatelskich, 

9) działania na rzecz solidarności między różnymi grupami społecznymi, 

10) lobbing na rzecz rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych, 

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 
 

O programie 

Ogólnopolski program Stypendia św. Mikołaja stworzyliśmy po to, by budować więź między uczniami, szkołami, 

absolwentami i społecznościami lokalnymi. 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 lokalnych. Wspólnie fundujemy roczne stypendia edukacyjne, dając szansę uczniom na dalszą 

edukację i rozwój talentów. 

 

Aby zostać naszym stypendystą, trzeba być uczniem od piątej klasy szkoły podstawowej wzwyż lub szkoły 

ponadpodstawowej (zarejestrowanej w naszym programie), wykazać osiągnięcia naukowe, sportowe lub 

artystyczne oraz angażować się na rzecz swojej społeczności szkolnej lub lokalnej.  

 

Stypendia przyznawane są na podstawie regulaminu przez komisje stypendialne utworzone w szkołach. Tym 

samym chcemy dać możliwość tym, którzy dobrze znają potrzeby uczniów oraz ich sytuację materialną, tzn. 

nauczycielom i osobom z otoczenia dzieci, na bezpośrednią pomoc. W każdej szkole jest powoływany 

koordynator, który wolontaryjnie bierze odpowiedzialność m.in. za nabór wniosków i zebranie sprawozdań od 

uczniów, a także bieżący kontakt z fundacją. 
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Każda kolejna szkoła przystępująca do programu to szansa na wsparcie dzieci i młodzieży. Program skierowany 

jest do wszystkich rodzajów publicznych szkół w Polsce (z wyjątkiem szkół dla dorosłych). Udział w programie 

jest całkowicie bezpłatny. 

 

W programie Stypendia św. Mikołaja zarejestrowanych jest obecnie 316 szkół z całej Polski. Od początku 

istnienia programu przyznano 2889 stypendiów. W roku szkolnym 2019/2020 poprzez stypendia udało się 

wesprzeć 201 uczniów, a w roku szkolnym 2020/2021 - 255 uczniów. Wzrost liczby stypendiów, szczególnie w 

trudnym roku wybuchu pandemii COVID-19, to wynik działań pomocowych w trakcie akcji specjalnych 

organizowanych dla szkół, przekazywanie szkołom pakietów inspiracji, oraz uruchomienie tzw. „tarczy anty-

kryzysowej” dla szkół w programie, w ramach której dostosowany do potrzeb szkół został algorytm dopłat do 

szkolnych subkont stypendialnych od fundacji.  Łączna kwota wypłacona na stypendia w 2020 r. (stypendia z 

roku szkolnego 2019/2020 i 2020/2021 wypłacone w 2020 roku) wyniosła 499 720 zł.   

  

Konkurs „Solidarna Szkoła” 

Dla szkół biorących udział w programie prowadziliśmy konkurs mający na celu uhonorowanie placówek, które 

samodzielnie zbiorą najwięcej środków na rzecz swoich stypendystów oraz zmotywowanie ich do coraz większej 

aktywności w tym zakresie. W 2020 roku odbyła się już 9 edycja prowadzonego corocznie konkursu.  

 

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

Dudy, która odbyła się 8 grudnia 2020 r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Pani Prezydentowa 

dedykowała uczestnikom konkursu przemówienie. Ze względu na pandemię COVID-19 i konieczność 

zapewnienia wymogów sanitarnych Gala była transmitowana online. Dzięki temu duża grupa odbiorców mogła 

śledzić wydarzenie na kanale YouTube Fundacji (1280 osób).  

 

Na podium konkursu stanęło 12 szkół w 4 kategoriach. Laureatami zostały szkoły: Katolicka Szkoła Podstawowa 

Montessori w Krakowie, Katolickie Liceum Montessori im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Krakowie, 

Szkoła Podstawowa nr 1. im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie i Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie.   
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Na stypendia dla zdolnych, zaangażowanych uczniów z niezamożnych rodzin solidarne szkoły zebrały ponad 

300 000 zł. Największą kwotę zebrał Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie - 26 712 zł.  Środki były 

pozyskiwane podczas zbiórek w szkołach, parafiach i przestrzeni miejskiej, kiermaszów, balów charytatywnych, 

festynów, a po nastaniu pandemii głównie poprzez działania prowadzone przez szkoły w Internecie. We wsparcie 

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

 

Gala konkursu „Solidarna Szkoła 2020” została wzbogacona o Niezwykłą Lekcję Historii, realizowaną ramach 

programu „Kultura Dostępna” ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Niezwykła 

Lekcja Historii to projekt, którego celem było przybliżenie młodzieży historii Polski XVII wieku. Zorganizowaliśmy 

warsztaty on-line wewspółpracy z edukatorami z Pałacu w Wilanowie oraz koncert muzyki dawnej. Nauczyciele 

wzięli udział w dedykowanych warsztatach dotyczących rozwoju solidarności w środowisku lokalnym. W 

projekcie wzięli udział uczniowie pochodzący z nagrodzonych w ramach konkursu „Solidarna Szkoła” 12 szkół z 

całej Polski oraz ich nauczyciele (720 osób). 

 

 
 

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

w Warszawie i Centrum Kultury w Żyrardowie, a także firmy Promark Light, która ufundowała nagrody finansowe 

dla zwycięskich szkół. 

 

Raport „Równy dostęp do edukacji dzieci i młodzieży w Polsce” 

Badania, których wyniki zaprezentowane były w specjalnie przygotowanym raporcie realizowane były jesienią 

2019 roku we współpracy z agencją badawczą 4P i Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego. Z najważniejszych 

danych ujętych w raporcie wynika, że prawie połowa (46%) badanych niezamożnych rodziców uważa, że 

potrzeby edukacyjne stanowią podstawową pozycję budżetu, w tej grupie aż 38% to respondenci z dwojgiem 

lub więcej dzieci. Rodzice, bez względu na swoją trudną sytuację, faktycznie każdego miesiąca ponoszą opłaty 

na rozwój i edukację jednego dziecka w wysokości średnio 419 zł. Co więcej, wskazują, że w budżecie rodziny 

wciąż brakuje ok 242 zł, aby uregulować wszystkie wydatki edukacyjne jednego dziecka. Średnie Stypendium św. 

Mikołaja, które przyznajemy, wynosi 200 zł miesięcznie i wypłacane jest uczniom przez cały rok szkolny. 
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Materiały fundraisingowe dla szkół i akcje specjalne 

We wrześniu 2020 roku wyprodukowaliśmy też nowe materiały - puszki kwestarskie, które przekazujemy 

szkołom prowadzącym zbiórki na rzecz stypendiów w swoich miejscowościach, a także broszury programu, które 

w wersji papierowej zostały wysłane do wybranych gminnych wydziałów oświaty, a wersji elektronicznej do 

wszystkich szkół w Polsce.     

 

W 2020 roku w ramach programu Stypendia św. Mikołaja przeprowadziliśmy 3 akcje specjalne motywujące 

szkoły do działań fundraisingowych: Wiosną Stypendia Rosną (21 marca – 21 czerwca 2020), Stypendium na 

Dobry Początek (1-19 września 2020) oraz Stypendium od Serca (6-24 grudnia 2020) oraz 2 otwarte warsztaty 

online dla szkolnych koordynatorów programu stypendialnego. Warsztaty dotyczyły tematyki skutecznego 

pozyskiwania środków na stypendia dla uczniów również w czasie pandemii.  
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Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja 
 

Akademia Liderów to program skierowany do uczniów szkół średnich w wieku 16-20 lat, którzy mają pomysł na 

projekt mający na celu poprawę jakości życia i zaangażowanie lokalnej społeczności.  

 

 
 

Celem Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja jest zwiększenie uczestnictwa młodych i aktywnych ludzi 

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

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

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

wolontariuszy. 

 

W 2020 roku miała odbyć się szósta edycja Akademii Liderów. Z dużym powodzeniem przeprowadziliśmy w 

kwietniu i maju 2020 roku rekrutację uczestników do Akademii. Opracowaliśmy nowy formularz zgłoszeniowy 

on-line. Promowaliśmy program w szkołach, radio, mediach społecznościowych i poprzez dziennik elektroniczny 

Librus. W rekrutacji wzięło udział 139 osób, spośród których wybraliśmy 30 młodych, wyjątkowych osób o 

predyspozycjach liderskich, które zaprezentowały inspirujące pomysły na autorskie, lokalne działania społeczne.  

 

Ze względu na pandemię COVID-19 zarząd Fundacji podjął decyzję o przełożeniu 6. edycji Akademii na kolejny 

rok. Uczestnicy zostali poinformowani o przeniesieniu realizowanego programu. Aby wesprzeć ich kompetencje 

jeszcze w 2020 roku zrealizowaliśmy w grudniu 2 warsztaty online dotyczące budowania relacji w zespołach 

projektowych.   

 

Równocześnie do końca roku szkolnego 2019/2020 wypłacane były stypendia uczestnikom 5. edycji Akademii 

Liderów na łączną kwotę 37 650 zł.  
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Koncert Noworoczny w Polskim Radiu 

11 Stycznia 2020 roku w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej odbył się Koncert 

Noworoczny, który stanowił zwieńczenie charytatywnej akcji „Święta bez granic 2019”. Na antenie radia 

nagranie koncertu zostało wyemitowane w niedzielę 26 stycznia. Koncert poprowadził dziennikarz Kuba 

Strzyczkowski, wieloletni gospodarz świątecznych licytacji w radiowej Trójce. Na Trójkowej scenie wystąpili: 

Joanna Moskowicz (sopran) oraz Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Kluzy. Do udziału 

w koncercie zaproszone zostały osoby licytujące przedmioty podczas akcji „Święta bez granic 2019”, z której 

dochód przeznaczony został na rzecz Stypendiów św. Mikołaja i Akademii Liderów.  

 

 
Foto: Wojciech Kusiński/Polskie Radio 

 

 

  



FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
www.mikolaj.org.pl 

 
 

 10  

Kampanie fundraisingowe w Internecie 

 

Żebym mogła uczyć się #wdomu 

Wraz z początkiem pandemii w Polsce i zamknięciem szkół rozpoczęliśmy akcję „Żebym mogła uczyć się 

#wdomu”, której celem było zwrócenie uwagi na sytuację dzieci z niezamożnych rodzin, które z powodu braku 

odpowiedniego sprzętu nie mogą brać udziału w zdalnych lekcjach. W ramach akcji zbieraliśmy środki na rzecz 

Stypendiów św. Mikołaja. 

 

 
 

 

Kampania „Podaruj Skrzydła Dziewczynkom” 

 

Z okazji Dnia Kobiet w marcu i Międzynarodowego Dnia 

Dziewczynek w październiku przeprowadziliśmy akcję pod hasłem 

„Podaruj skrzydła dziewczynkom”, w której zbieraliśmy środki na 

pomoc dziewczynkom z niezamożnych rodzin w Polsce, w Aleppo 

i w Mariupolu. 
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Kampania „Podaj pomocną dłoń zdolnemu chłopakowi z niezamożnej rodziny” 

We wrześniu z okazji Dnia Chłopaka przeprowadziliśmy kampanię, w ramach której zbieraliśmy środki na rzecz 

pomocy stypendialnej dla chłopaków z niezamożnych rodzin z całej Polski. 

 

 
 

Święty Mikołaj dla szkół w wakacje 

Przez całe wakacje prowadziliśmy akcję, w ramach której potrajaliśmy każdą złotówkę, która wpłynęła na 

stypendialne subkonta szkół, które uczestniczą w programie Stypendia św. Mikołaja. Chcieliśmy w tym 

szczególnym, pandemicznym czasie wesprzeć aktywne szkoły w zbiórce środków na stypendia dla ich uczniów. 

 

Kampanie wysyłkowe do darczyńców 

W 2020 roku przeprowadziliśmy cztery wysyłki listów do darczyńców. 

Pierwsza wysyłka zrealizowana została w styczniu i była to wysyłka w ramach kampanii 1%. Jej celem było 

pozyskanie środków z 1% podatku oraz uaktywnienie naszej bazy darczyńców. Wysłaliśmy 8675 listów do 

darczyńców. Uzupełnieniem do wysyłki listów była także wysyłka e-mailowa. W efekcie tych działań 

otrzymaliśmy w 2020 roku wpłaty z 1% w kwocie: 235 151,04 zł, a także darowizny na łączną kwotę 3 141,99 zł 

z dopiskiem: „zamiast 1 procenta”. 

 

Z okazji Dnia Dziecka i rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 przeprowadziliśmy 2 kampanie listowne 

zachęcającą do wpłat na rzecz programu Stypendia św. Mikołaja. Wysłaliśmy ponad 5000 tysięcy listów z prośbą 

o wsparcie. Wysłaliśmy także e-maile do darczyńców fundacji i osób, które przekazały nam w ostatnich latach 

1% podatku, a także przygotowaliśmy specjalną podstronę do wpłat on-line na ten cel.  

 

W grudniu wysłaliśmy do naszych darczyńców ponad dwa tysiące ręcznie napisanych i spersonalizowanych 

listów z prośbą o wsparcie. Listy napisało dla nas ponad 300 wolontariuszy z całej Polski. Do przesyłki 

dołączyliśmy kartki świąteczne oraz ulotkę z prośbą o darowizny na rzecz pomocy dzieciom.  Uzupełnieniem 

wysyłki listów była wysyłka e-mailowa z prośbą o darowizny „Pod choinkę”. 

Wysyłki listów zachęcających do przekazania 1%, kampania na Dzień Dziecka oraz grudniowa wysyłka świąteczna 

zostały sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze 

środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. 
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Patronaty charytatywne 

W 2020 roku zostaliśmy partnerem 

charytatywnym dwóch książek świątecznych. 

Pierwszą z nich była książka „Elf i pierwsza 

gwiazdka” Marcina Pałasza wydana przez 

Wydawnictwo Literatura, drugą zaś książki 

autorstwa Magdaleny Witkiewicz „Listy pełne 

marzeń” Wydawnictwa Filia. Część dochodu ze 

sprzedaży obu książek zasiliło fundusz Stypendiów 

św. Mikołaja.  

 

 

 

 

Stypendia św. Mikołaja od PEPCO 

W 2020 roku dzięki wsparciu finansowemu firmy PEPCO piętnaścioro zdolnych i zaangażowanych społecznie 

dzieci otrzymało roczne stypendia, dzięki którym będą mogły rozwijać swoje zainteresowania i talenty. 

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

Brewa, Drukarnia Aria, Grupa Azoty, Guy Sadaka, Firma Usługowo-Handlowa VGI, IG, Paroc, Polskie Radio i 

Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Promark Serwis, Signify, Wydawnictwo Filia, Wydawnictwo Literatura, 

Zpapieru.pl a także operatorzy sieci komórkowych: Heyah, Orange, Play, Plus, T-mobile. 
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Projekt Komputer od Świętego Mikołaja 
 

Z powodu pandemii COVID-19 i docierających do nas informacji o problemach uczniów, które pojawiły się w 

związku z przejściem polskich szkół na edukację zdalną, uruchomiliśmy projekt, który polegał na zakupie 

laptopów do nauki dla dzieci w najtrudniejszej sytuacji. Wiosną 2020 roku przeprowadziliśmy wśród 

współpracujących z nami szkół, badanie potrzeb uczniów. Na tej podstawie wytypowani zostali uczniowie, 

którym przekazaliśmy komputery. 

 

Dzięki współpracy z Firmą IG oraz firmą HSBC, mogliśmy przekazać w 2020 roku 155 laptopów dzieciom, które 

nie miały sprzętu komputerowego lub musiały go dzielić z licznym rodzeństwem. 
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Świąteczna licytacja w Radiu 357 

 

 
 

Celem charytatywnej akcji w Radiu 357, która odbyła się dzień 

przed Wigilią, była zbiórka pieniędzy na laptopy dla dzieci, które z 

powodu trudnej sytuacji rodzinnej nie posiadały takiego sprzętu 

w domu lub musiał go dzielić z rodziną, przez co nie mogły w pełni 

uczestniczyć w edukacji zdalnej. Do wylicytowania wystawione 

zostało 9 przedmiotów, przekazanych na licytację przez 

osobistości świata kultury i sportu. Uruchomiliśmy także specjalny 

numer SMS, na który słuchacze mogli wysyłać charytatywne SMS-

y, zaś na przystankach w całej Polsce, dzięki wsparciu firmy AMS, 

zawisły plakaty promujące tę akcję. Specjalnie na potrzeby tej 

akcji, nagraliśmy spot reklamowy, w którym swego głosu użyczył 

wieloletni przyjaciel naszej fundacji Pan Franciszek Pieczka oraz 

Pan Kuba Strzyczkowski. W ramach całej akcji udało się zebrać 398 

162,59 zł. Dzięki tej kwocie 157 komputerów całkowicie 

przygotowanych do nauki zdalnej trafiło w 2021 roku do 

najbardziej potrzebujących dzieci. 
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Wolontariat w Fundacji Świętego Mikołaja 

 

Ponad 300 dzieci z całej Polski wzięło udział w naszej akcji zdalnego wolontariatu i przez cały listopad ręcznie 

pisało listy do darczyńców Fundacji Świętego Mikołaja. Na początku grudnia tysiące listów wysłaliśmy do ich 

odbiorców. 

 

Krypta Pełna Kości 

Grupa pasjonatów gier RPG po raz drugi zorganizowała świąteczną akcję połączoną ze zbiórką pieniędzy na 

pomoc dzieciom ze wschodniej Ukrainy. W grudniu na kanale YT Krypta Pełna Kości odbyło się siedem sesji, w 

trakcie których każdy z uczestników miał szansę nie tylko zagrać, ale i pomóc dzieciom. Krypta Pełna Kości w 

ramach grudniowej zbiórki zebrała łączną kwotę 1 977,89 złotych na pomoc dzieciom z Mariupola. 

 

Kulturystki 

Sześć licealistek z Krakowa, w ramach programu „Zwolnieni z teorii” stworzyły swój autorski projekt 

„Kulturystki”, który ma na celu zmotywowanie ludzi do działania i pokazanie, że mimo zamknięcia w domach 

można wiele zdziałać. Jednym z działań w ramach ich projektu było zorganizowanie zbiórki na rzecz dzieci  

z Aleppo – podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja.  

 

 

Akcja Oddaj Stary Telefon Świętego Mikołaja 

Przez cały 2020 rok prowadziliśmy także stałą akcję zbiórki starych, 

niepotrzebnych telefonów komórkowych, które przekazaliśmy 

następnie firmie recyklingowej. Dzięki telefonom przekazanym  

w 2020 roku udało się nam zebrać 3 000 zł na rzecz pomocy dzieciom. 
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Pomoc dzieciom z Aleppo w Syrii 

 

 
 

W 2020 roku minęły trzy lata, odkąd nasza Fundacja we współpracy z partnerami lokalnymi prowadzi działania 

na rzecz dzieci w Aleppo. To syryjskie miasto zniszczone wojną powoli podnosi się z ruin. Dotychczas objęliśmy 

swoją pomocą ponad 10 tysięcy dzieci w mieście, jednak sytuacja wielu rodzin z dziećmi nadal jest bardzo trudna. 

W roku wybuchu pandemii COVID-19 staraliśmy się w sposób szczególny wspierać mieszkańców Aleppo. Przez 

cały 2020 rok wspomagaliśmy dzieci w powrocie do szkoły oraz zapewnialiśmy im bezpieczną przestrzeń i 

warunki do nauki. Owocami naszych działań były zajęcia edukacyjne prowadzone w naszej mini-szkole, zajęcia 

organizowane podczas wakacji oraz dystrybucja paczek z pomocą dla 100 rodzin, których dzieci uczą się w 

świetlicy. Pod koniec 2020 roku przenieśliśmy także naszą mini-szkołę do nowego budynku, dzięki czemu 

będziemy mogli zapewnić miejsce do nauki większej liczbie dzieci. Wszelkie nasze działania były możliwe dzięki 

hojności i wsparciu darczyńców, którzy przez cały 2020 rok przekazywali swoje darowizny na ten cel. 

Jak wykazały dane ONZ z ubiegłego roku – ponad 13 milionów Syryjczyków potrzebowało pomocy humanitarnej. 

Spowolnienie gospodarcze i spadek wartości syryjskiej waluty spowodowały, że ceny żywności w Syrii osiągnęły 

w ubiegłym roku historyczne maksimum. Codziennie ponad pół miliona dzieci cierpi z powodu chronicznego 

niedożywienia.  

W styczniu 2020 roku ukazał się także Raport Międzynarodowej Komisji Śledczej ds. Syrii.  Wykazano w nim, że 

podstawowe prawa syryjskich dzieci są nagminnie naruszane lub łamane. Codziennością małych Syryjczyków 

stała się śmierć ich bliskich, rozłąka z rodziną, rany na ciele, strach i niepewność. Wiele dzieci pozbawiono 

dostępu do edukacji. Wskutek ataków zbrojnych wiele budynków szkolnych zostało zniszczonych lub 

zamkniętych. Statystyki wskazują, że co trzecie dziecko w wieku szkolnym – na 6 milionów zamieszkujących Syrię 

– nie chodzi do szkoły, a większość nastolatków w wieku 15-16 lat nie potrafi czytać. Rodziny starają się szukać 

jakichkolwiek zajęć edukacyjnych dla swoich dzieci dostępnych w okolicy, ale jest to bardzo trudne. Istotny 

problem stanowi także brak nauczycieli.  
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Uczniami naszej mini-szkoły są dzieci dotknięte trudnym doświadczeniem wojny. Wiele z nich straciło 

najbliższych członków rodziny. Mimo swojego młodego wieku znaczna część z nich musi pracować, często w 

niebezpiecznych warunkach, aby wesprzeć żyjące w biedzie rodziny. Świetlica jest dla nich miejscem oderwania 

od rzeczywistości dotkniętej cierpieniem. Dzieci mają do dyspozycji przestrzeń, by się uczyć, bawić, nawiązywać 

przyjaźnie, odkrywać swoje umiejętności i w ten sposób odzyskać ułamek straconych lat dzieciństwa. Bardzo 

ważną częścią edukacji jest także praca w grupie i nauka komunikacji bez przemocy. 

 

W 2020 roku nasza świetlica była otwarta z przerwami wynikającymi z restrykcji wprowadzanych przez władze 

kraju. Od połowy marca do połowy czerwca musieliśmy ją zamknąć z uwagi na bezpieczeństwo dzieci. Z uwagi 

na fakt, że granica Syrii została zamknięta, wirus nie rozprzestrzenił się w takim stopniu jak w innych krajach. 

Dlatego też 15 czerwca możliwy był powrót do szkoły, co bardzo ucieszyło wszystkie dzieci. Długi czas izolacji 

sprawił, że wróciły one stęsknione za koleżankami, kolegami i nauczycielami, a jednocześnie podekscytowane 

myślą o dalszej nauce. 

 

W połowie maja wraz z naszymi partnerami lokalnymi rozdaliśmy rodzinom dzieci, które chodzą do naszej 

świetlicy 100 paczek artykułów higienicznych i spożywczych. Paczki zawierały najpotrzebniejsze produkty. 

Przez całe wakacje nasza świetlica była otwarta, dzieci codziennie przebywały pod opieką nauczycieli, 

uczestniczyły w zajęciach sportowych, spędzały czas na nauce i zabawie. W ten sposób nadrobiliśmy 

trzymiesięczną przerwę w edukacji. Niestety, pod koniec lipca świetlica ponownie została zamknięta z powodu 

pogarszającej się sytuacji związanej z pandemią. Otworzyliśmy ją dopiero na początku października. W grudniu 

razem z dziećmi świętowaliśmy Boże Narodzenie. Każdy uczeń otrzymał od Świętego Mikołaja nową, ciepłą 

kurtkę. 

 

W listopadzie przenieśliśmy naszą mini-szkołę do nowego, większego budynku, dzięki czemu więcej dzieci 

będzie mogło się w niej uczyć. Od początku prowadzenia przez nas świetlicy w Aleppo, chętnych do nauki było 

znacznie więcej, niż mogliśmy w niej pomieścić. Obecnie w lekcjach uczestniczy regularnie 80 dzieci w różnym 

wieku (od 6 do 14 roku życia), ale w najbliższych miesiącach, dzięki zmianie szkoły i jej powiększeniu, będziemy 

mogli przyjąć kolejne 30 dzieci. Nowe miejsce jest lepiej oświetlone i bardziej przestronne: mamy do dyspozycji 

trzy sale lekcyjne i salę ćwiczeń, a także mały pokój nauczycielski, kuchnię i dwie toalety. Każda z trzech klas ma 

duże okna i wychodzi na podwórko. Obecnie w naszej szkole pracuje 5 nauczycieli, wychowawca-pedagog i 

kierownik szkoły. Miejsce, które tworzymy dla dzieci w Aleppo, jest dla wielu z nich jak drugi dom, w którym 

mogą poczuć się bezpieczne, zauważone i ważne. To właśnie szkoła jest miejscem, w którym mogą zaznać ciepła 

i opieki, odkrywać talenty, rozwijać się i doświadczać tego, co zostało im zabrane przez wojnę. Swoją pomocą 

obejmujemy dzieci niezależnie od wyznania ich rodziców. 

 

W Aleppo pracujemy z partnerami, co do rzetelności których jesteśmy pewni, i którzy pomagają dzieciom 

niezależnie od ich wyznania i dzielnicy, w której mieszkają. Prowadzimy nasze działania przy współpracy z 

organizacją Hope Center (Centrum Nadziei), a partnerem monitorującym jest Caritas Polska. Regularnie 

otrzymujemy od naszych partnerów dokładne raporty finansowe i merytoryczne wraz ze zdjęciami z 

poszczególnych działań. 
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Pomoc dzieciom w Mariupolu na wschodzie Ukrainy 

 

 
 

Przez cały 2020 rok nieprzerwanie pomagaliśmy dzieciom z Mariupola we wschodniej Ukrainie. Konflikt zbrojny 

trwa tam już siedem lat, a dzieci stanowią ogromną i najbardziej wrażliwą grupę ofiar. Potrzebują one wsparcia 

psychologicznego, możliwości nauki i rozwoju oraz bezpiecznego miejsca, w którym mogą spędzać czas po 

szkole.  

 

W momencie, w którym pandemia COVID-19 dotarła na Ukrainę, wszystkie szkoły zostały zamknięte. W połowie 

marca 2020 r. swoją działalność musiała także zawiesić Świetlica Świętego Mikołaja, którą prowadzimy w 

Mariupolu od początku 2019 roku. W związku z pandemią reagowaliśmy na bieżąco na sytuację dzieci 

mieszkających w Mariupolu. W kwietniu, maju i czerwcu przeprowadziliśmy dystrybucję paczek z żywnością i 

niezbędnymi środkami czystości. Dotarliśmy z pomocą do 300 rodzin z dziećmi znajdujących się najtrudniejszej 

sytuacji. Były to rodziny wewnętrznie przesiedlone, które już raz – z powodu wojny toczącej się na wschodzie 

Ukrainy – straciły swoje domy, miejsca pracy i poczucie bezpieczeństwa. Wśród nich były również rodziny 

wielodzietne, z niepełnosprawnymi dziećmi oraz te, w których jedno z rodziców zginęło w wyniku działań 

wojennych. Przez trzy kolejne miesiące rodziny z dziećmi otrzymały od nas podstawowe produkty spożywcze 

(makarony, kasze, olej, konserwy), a także środki chemiczne i podstawowe środki higieny osobistej. Łącznie 

rozdaliśmy 900 paczek, a koszt jednej wyniósł 100 zł. W pakowaniu paczek pomagali w świetlicy starsi uczniowie 

i wolontariusze – z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. 
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Latem mogliśmy ponownie otworzyć świetlicę i zorganizować zajęcia wakacyjne dla dzieci  

i młodzieży. Przez całe lato odbywały się wycieczki do miasta, zajęcia plastyczne, taneczne  

i szachowe oraz spotkania z psychologiem. 
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Młodzież pakowała w sierpniu razem nami szkolne wyprawki dla dzieci mieszkających  

w dwóch domach dziecka w Mariupolu, które dzieci otrzymały wraz z rozpoczęciem roku szkolnego – na początku 

września. 

 

 
 

Na przełomie lipca i sierpnia zorganizowaliśmy 4-dniową wycieczkę dla 50 starszych dzieci  

z Mariupola – dzieci z rodzin wewnętrznie przesiedlonych i rodzin będących w ciężkiej sytuacji oraz uczniów szkół 

średnich, którzy angażują się w wolontariat i różne akcje w naszej świetlicy. Wyjazd trwał od 29 lipca do 4 sierpnia 

i obywał się w miejscowości Myhiia (w obwodzie mikołajowskim, ok. 700 km od Mariupola). Głównym celem 

wyjazdu była integracja młodzieży i wspólne znalezienie sposobów na dalsze działania w przypadku ponownego 

zamknięcia szkół i świetlicy. W programie obozu znalazł się czas na wycieczki po okolicy, spływ kajakowy, zajęcia 

integracyjne, pracę w grupach i planowanie sposobów komunikacji i współpracy w kolejnym roku szkolnym, 

a także wspólne ognisko i rozmowy. Ten wyjazd był dla wszystkich bardzo ważny – dzięki niemu młodzież poznała 

się lepiej, zaplanowała, jak działać, nawet w przypadku kolejnego zamknięcia w domach. Zawiązały się nowe 

przyjaźnie i wszyscy nabrali motywacji do wspólnych działań. Od tego czasu młodzież spotyka się regularnie. 
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Po wakacjach nasza świetlica wznowiła swoją działalność. We wrześniu i w październiku odbywały się tam zajęcia 

plastyczne, taneczne oraz kółko szachowe. Zorganizowaliśmy także zajęcia z ozdabiania pierników. Do świetlicy 

przychodziło mniej dzieci niż dotychczas, czyli około 40 dzieci tygodniowo – część z nich była przeziębiona, część 

przebywała na kwarantannie. Z racji tego, że w październiku szkoły ponownie zostały zamknięte, odbyło się 

spotkanie organizacyjne z młodzieżą i ustaliliśmy, że co drugi piątek wszyscy będą się spotykać online. Dzieci 

i młodzież mogą odbywać także spotkania indywidualne z psychologiem (regularnie z takiej pomocy korzysta 

około 20 dzieci) osobiście lub przez telefon.  

 

Od początku roku szkolnego 2020/2021 comiesięczne stypendia na rozwój talentów  

i zainteresowań otrzymuje 86 dzieci. Jednym ze stypendystów jest Maksym, który mieszka w Mariupolu razem 

ze swoim tatą (tata wychowuje go sam, są rodziną wewnętrznie przesiedloną) oraz bierze udział w zajęciach 

dodatkowych w Świetlicy Świętego Mikołaja.  W grudniu 2020 roku spełniło się jego marzenie i zdobył srebrny 

medal w boksie na Mistrzostwach Europy (Box European Championship). 

 

W grudniu 2020 roku odbyła się akcja „Święty Mikołaj idzie do sierot” w ramach której dzieci z miejscowych 

domów dziecka otrzymały upominki od Świętego Mikołaja. Paczki dla dzieci pakowała między innymi młodzież 

biorąca udział w zajęciach w świetlicy. 
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Nasze działania w Mariupolu prowadzimy przy  współpracy  z organizacją  Maltańska  Służba  Pomocy Iwano-

Frankiwska  (МАЛЬТІЙСЬКА  СЛУЖБА  ДОПОМОГИ  Івано-Франківська).  
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Instytut Kultury im. św. Jana Pawła II 

 

18 maja 2020 r., w stulecie urodzin Karola Wojtyły, 

zainaugurował swoją działalność Instytut Kultury św. 

Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z 

Akwinu w Rzymie (Angelicum). Misją Instytutu jest 

prowadzenie interdyscyplinarnych studiów i badań 

naukowych traktujących nauczanie Wielkiego Papieża 

jako punkt wyjścia i stały punkt odniesienia w refleksji 

nad najbardziej aktualnymi problemami współczesnego 

Kościoła i świata.  

 

 

Powołanie Instytutu zostało sfinansowane przez prywatnych 

darczyńców z Polski. Inicjatorami jego powołania są dwie 

organizacje pozarządowe z Polski – Fundacja Świętego 

Mikołaja i Fundacja Futura – Iuventa. Podczas uroczystej 

inauguracji Instytutu został odczytany specjalny list od 

papieża Franciszka. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Remi 

Brague.  

Na mocy umowy partnerskiej z Angelicum opracowujemy i 

współorganizujemy projekty Instytutu.  

Na zaproszenie Instytutu wykład inaugurujący rok akademicki 

pt.: „Why does Christianity need culture?” wygłosił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury kard. Gianfranco 

Ravasi. Wykład ten zapoczątkował cykl comiesięcznych seminariów odbywających się pod nazwą „JP2 Lectures”. 

W ramach „JP2 Lectures” współpracę z Instytutem podjęli intelektualiści i naukowcy z różnych stron świata. W 

2020 roku swoje wykłady wygłosili: prof. John Finnis, „John Paul II and the Fundamentals of Ethics” oraz abp 

Rowan Williams, „Faith on Modern Areopagus”. Wszystkie seminaria odbywają się w formule otwartej i są 

transmitowane na żywo w Internecie.  

Instytut nawiązał współpracę z innymi ośrodkami 

akademickimi i kulturalnymi. We współpracy Centre for 

Democracy and Peace Building z Belfastu, St. Benet Institute 

(Uniwersytet Oxfordzki), Instytutem Kultury Polskiej w 

Londynie oraz środowiskiem Teologii Politycznej 

zorganizowane zostały seminaria międzyuczelniane 

zatytułowane „Re-thinking Solidarity”, w których podjęte 

zostały kluczowe kwestie dla właściwego rozumienia 

dziedzictwa polskiej Solidarności. W 2020 r. odbyły się 

debaty: „Solidarity, religion and inter-faith dialogue”, 

„Solidarity between the generations – environmental and 

financial sustainability” oraz „Solidarity, politics and political psychology”.  

 



FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
www.mikolaj.org.pl 

 
 

 24  

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. We współpracy z Uniwersytetem Warszawskim prowadzimy zajęcia ogólnouniwersyteckie dla 

studentów.  

 

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 2020 r. przeprowadziliśmy piętnaście zbiórek 

na książki, rocznik, tygodnik oraz kampanię na rzecz Instytutu Kultury św. Jana Pawła II w Rzymie, w których 

wzięło udział ponad 1450 osób.  

 

Wydawnictwo Teologii Politycznej 

 
W 2020 roku, w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego, wprowadziliśmy do sprzedaży udostępniając 

czytelnikom następujące dzieła: 

 

Rocznik Teologia Polityczna nr 12, Polska nowoczesność 

Jaka była specyfika toczonych wokół nowoczesności dyskusji w czasach oświecenia 

i XIX wieku, a jaka w dwudziestoleciu międzywojennym lub w dobie PRL? Wreszcie 

– jak może to pomóc nam dziś rozumieć i odpowiadać na wyzwania 

współczesności? Te pytania towarzyszą autorom tekstów dwunastego numeru 

rocznika „Teologia Polityczna”. Wybitni znawcy historii i kultury, zagadnień myśli 

politycznej, religii, literatury czy filozofii, akademicy i publicyści, reprezentujący 

różne perspektywy i tradycje myślenia, postanowili zmierzyć się w nim z 

problemem istoty i uwarunkowań polskich dróg do nowoczesności. 
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Sokrates i inni święci, Dariusz Karłowicz 
 

Książka poświęcona jest postawom starożytnych chrześcijan wobec rozumu i 

filozofii. Książka jest zachętą do przepracowania na nowo myśli Ojców Kościoła. 

Lekturze towarzyszy przekonanie, że pisarze sprzed osiemnastu wieków ciągle mają 

nam coś ważnego do powiedzenia. Ich sytuacja pod wieloma względami była 

podobna do naszej, również dlatego, że chrześcijaństwo w pierwszych wiekach nie 

stanowiło duchowego centrum kultury. 

 

 

 

 

 

 

 

Listy o wolności i posłuszeństwie, Krzysztof Dorosz, Bartosz Jastrzębski 

 

Listy o wolności i posłuszeństwie, będąc jednocześnie zaskakująco intymnym 

świadectwem duchowych zmagań jak i intelektualnym wyrazem zatroskania o 

wartości chrześcijańskie tonące w pluralizmie nowoczesnych propozycji ideowych, 

są dla Czytelnika prawdziwą szkołą dialogu międzyreligijnego, ale także po prostu 

międzyludzkiego. Zarówno Dorosz jak i Jastrzębski zwracają się nieustannie do 

wielkich przewodników i mistrzów, którzy kształtowali tradycję Kościoła 

Katolickiego oraz Protestanckiego – Karla Bartha, Mistrza Eckharta czy szczególnie 

ciekawego w tym kontekście – konwertyty J.H. Newmana. Niniejszy tom, oprócz 

więc wartości refleksji i wiedzy bezpośrednio w niej zawartej, niesie również naukę 

ukrytą między wierszami. 

 

 

 

Ekonomik, Ksenofont 

 

Pisma sokratyczne Ksenofonta, jednego z najwybitniejszych historyków 

starożytności, to wraz z wczesnymi dialogami Platona, Chmurami Arystofanesa oraz 

fragmentami pojawiającymi się u Arystotelesa najważniejsze źródła do badań nad 

historycznym Sokratesem. Sokrates opisywany przez Ksenofonta występuje w 

swojej najdonioślejszej historycznie roli – w roli wychowawcy. Tym, co według 

Jaegera wyróżnia Sokratesa jako wychowawcę, jest to, że sedno ludzkiego 

bytowania, a przede wszystkim życia społecznego, upatrywał w osobowości, w 

moralnej postawie człowieka. W Ekonomiku swoich rozmówców (jednym z nich jest 

Kritobulos, syn znanego z dialogów Platona Kritona, drugim zaś – znany tylko z tego 

dzieła Ischomachos) Sokrates naucza sztuki zarządzania gospodarstwem. 

 

 

Teby-Smoleńsk-Warszawa. O złudzeniu nietragiczności polityki, Dariusz Karłowicz 
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Teby-Smoleńsk-Warszawa. O złudzeniu nietragiczności polityki to zbiór esejów z 

filozofii polityki, w których autor sięgając do starożytnych tekstów, odkrywa 

uniwersalne schematy aktualne również we współczesnej polityce, mierząc się ze 

złudzeniem nietragiczności naszej polskiej polityki. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metamorfozy Państwa Bożego, Etienne Gilson 

 

Wychodząc od fundamentalnych tekstów myślicieli mierzących się z nowymi 

wyzwaniami w realiach pokonstantyńskiej epoki rozwoju Kościoła (a zwłaszcza 

Państwa Bożego świętego Augustyna), w Metamorfozach Państwa Bożego Gilson 

ukazuje, czym była dla nich idea Christianitas i Rzeczpospolitej Chrześcijańskiej, a 

także jak rozumiano powołanie ludu chrześcijańskiego (populus Christianus) i 

miejsce przypisane każdemu wiernemu. Z niezrównaną precyzją i klarownością 

przedstawia rozwój idei i kluczowe elementy toczonych od wieków dyskusji, 

przestrzega także przed manowcami, na które mogą zaprowadzić takie próby 

realizacji Państwa Bożego, które przekształcają się w jego parodię. 

 

 

 

 

Pamięć Polski. Pamięć sąsiadów. Pamięć Europy, Paweł Ukielski 

 

Odkąd rzeczywistość brutalnie zweryfikowała marzenie o końcu historii i 

przypomniała, że refleksja nad przeszłością nie jest wyłącznym polem 

akademickich historyków, pojęcie polityki historycznej nabrało ogromnego 

znaczenia. Czym jest polityka historyczna i dlaczego jest ona konieczna? Czym 

może grozić jej zaniedbanie? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Komedie, Wojciech Tomczyk 
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W Komediach Autor zmaga się w swych utworach z polskością – sięga do 

tkwiących w naszej kulturze metafor i archetypów, czyniąc to jednak z ożywczą, 

komediową świeżością. Prezentowany zbiór to dla czytelnika obfitująca w 

groteskę, fascynująca podróż przez często gorzkie meandry historii narodowej. Ta 

ironiczna Odyseja – niekiedy zaskakująca ciepłem dotychczas 

niecharakterystycznym dla autora Norymbergi – ma trzy zasadnicze przystanki: 

romantyzm (Wielka improwizacja), PRL (Rodzina królewska (jak gdyby)) i 

współczesność (Fragment większej całości; Komedia romantyczna; Zaręczyny). 

Każda epoka obciążona jest swoim brzemieniem, z którym Tomczyk lekkim piórem 

mierzy się, pomagając przy tym czytelnikowi ten balast unieść i lepiej zrozumieć. 

 

 
 

Przekroczyć rozum sekularny. Teologia i teoria sekularna, John Milbank 

 

Od początku nowożytności teologia musiała bronić się przed kolejnymi 

oskarżeniami ze strony świeckiego rozumu. Swojej prawomocności wiara musiała 

jednak dowodzić w konfrontacji z rzekomo neutralną światopoglądowo ideą 

racjonalności, do której ugruntowania przyczyniły się nauki społeczne. Co jednak, 

gdy okaże się, że sekularny rozum sam uwikłany jest w teologiczne założenia, 

których nie potrafi skutecznie dowieść? A co gorsza, gdy wraz z fałszywymi ideami 

prowadzi nieuchronnie do konfliktów, których nie potrafi samodzielnie zażegnać 

– ze względu na swoje zakorzenienie w „ontologii przemocy”? Z tymi wyzwaniami 

konfrontuje się Milbank w tym tomie, w którym ukazuje „trzecią drogę” dla 

teologii: inną, niż zgoda na ataki ze strony nauk społecznych i próby formułowania 

obrony pod dyktando świeckich idei neutralności. 

 

 

Królestwo człowieka. Geneza i klęska projektu nowożytnego, Rémi Brague 

 

Książka ta to ostatni tom trylogii Rémiego Brague’a, po Prawie Boga oraz 

Mądrości świata (wydana w 2021 r.), stawiającej pytanie o kondycję człowieka w 

poszczególnych epokach ludzkości, od starożytności do nowożytności.  W 

Królestwie człowieka autor zastanawia się nad ideą, która przyświeca człowiekowi 

w nowoczesności, kiedy to został odrzucony porządek kosmiczny i boskie prawo, 

dotychczas pomagające w realizacji człowieczeństwa. Odrzucenie przez człowieka 

wszelkiego kontekst swojego istnienia i postawienie w centrum samego siebie, 

tworzy owe tytułowe „królestwo człowieka”. Projekt ten – zdaniem Rémiego 

Brague’a – jest już w swoim założeniu skazany na klęskę, a jego realizacji obraca 

się przeciwko człowiekowi. 
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Cały dochód ze sprzedaży książek przeznaczamy na cele statutowe Fundacji Świętego Mikołaja i rozwój Teologii 

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

indywidualnych, współpracy z Państwowym Instytutem Wydawniczym oraz dofinansowaniu przez Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

Teologia Polityczna Co Tydzień 
 

W 2020 roku kontynuowaliśmy wydawanie tygodnika 

internetowego „Teologia Polityczna Co Tydzień”. Wśród 

naszych autorów znaleźli się zarówno przedstawiciele 

świata nauki, publicyści, jak i młodzi autorzy. Współpracują 

z nami m.in.: prof. Marek Cichocki, prof. Dariusz Gawin, bp. 

prof. Jacek Grzybowski, Paweł Rzewuski, Tomasz Herbich, 

prof. Ryszard Machnikowski, Agnieszka Kołakowska, Antoni 

Libera, Michał Gołębiowski, prof. Remigiusz Forycki, 

Remigiusz Okraska, prof. Maciej Urbanowski, dr Paweł 

Rojek, dr Łukasz Jasina, Tomasz Rowiński, o. prof. Henryk 

Paprocki, dr Wojciech Stanisławski, o. prof. Waldemar Linke, Jan Młynarski, prof. Paweł Skibiński, Wojciech 

Tomczyk, ks. prof. Jan Sochoń, Mateusz Werner.  

 

 

W „Teologii Politycznej Co Tydzień” poruszamy 

zagadnienia z czterech dziedzin: filozofii, teologii, polityki  

i kultury.  

 

Wśród tematów, które odbiły się szerszym echem wśród 

odbiorców, można wymienić numery poświęcone: 

pokoleniom (Polska na pokolenia, nr 200), apokatastazazie 

(Apokatastaza. Nadzieja czy herezja?”., nr 203), 

stoicyzmowi (Marek Aureliusz. Filozofia czasu chaosu, nr 

207), pandemii koronawirusa (Corona-krisis, nr 211), 

Clintowi Eastwoodowi (Eastwood. Między starym a nowym 

Hollywood, nr 217), Tomaszowi Mannowi (Tomasz Mann i dzieje niemieckiej duszy, nr 218), modernizmowi (Le 

Corbusier. (R)ewolucja architektury, nr 229), Andrzejowi Walickiemu (Andrzej Walicki. Profesor od idei, nr 234), 

wspólnocie europejskiej (Euroemancypacja? Od de Gaulle'a do Merkel, nr 242). 
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W internetowej zbiórce na rzecz tygodnika w 2020 roku 

wzięło udział 96 osób. „Teologia Polityczna Co Tydzień” jest 

współfinansowana z dotacji Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Narodowego 

Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich na lata 2018-2030. 

 

 

 

 

 

Wydarzenia Teologii Politycznej 
 

 
 

W 2020 roku zorganizowaliśmy 24 spotkania autorskie, konferencje, dyskusje i seminaria, które dotyczyły 

zarówno wydawanych przez nasz książek, jak i aktualnych wydarzeń kulturalnych czy politycznych. Ze względu 

na utrzymującą się przez przeważającą część roku sytuację epidemiczną wydarzenia odbywały się za 

pośrednictwem Internetu. Jedynie część spotkań odbyła się w formie stacjonarnej: w redakcji Teologii 

Politycznej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Spotkanie z o. Jackiem Salijem OP odbyło się w 

siedzibie zakonu dominikanów przy ul. Freta 10 w Warszawie. Festiwal Teologii Politycznej dedykowany w tym 

roku Leopoldowi Tyrmandowi został zarejestrowany w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym bez 

udziału publiczności. Wszystkie wydarzenia zostały utrwalone w formie filmów, udostępnionych szerokiej 

publiczności w Internecie, a także pisemnych relacji. W wydarzeniach tych brali udział przedstawiciele kultury, 

nauki i sztuki. Wydarzenia Teologii Politycznej były finansowane ze środków pochodzących z darowizn od osób 
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indywidualnych, poszczególne spotkania były zaś współfinansowane z dotacji Narodowego Centrum Kultury, 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie 2020 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

 

Konserwatyzm na pokolenia 

Kim jest współczesny konserwatysta? Czy religijność i 

konserwatyzm koniecznie idą w parze? Co może wnieść do 

naszej refleksji perspektywa pokoleniowa? 4 lutego w debacie 

„Pokolenia konserwatystów. Roger Scruton in memoriam” 

udział wzięli: Krzysztof Koseła, socjolog (Uniwersytet 

Warszawski), Agnieszka Nogal, filozofka (Uniwersytet 

Warszawski) oraz Paweł Milcarek, filozof i publicysta 

(„Christianitas”). Debatę prowadził Karol Grabias z Teologii 

Politycznej. 

 

 

PRL a wizje nowoczesności. Konferencja Teologii Politycznej 

 

Czy zainstalowana po wojnie w Polsce władza ludowa 

realizowała program modernizacji kraju? Jakiej 

nowoczesności oczekiwali Polacy, a jaką proponowała 

im partia komunistyczna? Podczas kolejnej konferencji 

naukowej, zorganizowanej przez Teologię Polityczną 

we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, 

wybitni naukowcy poszukiwali odpowiedzi na pytanie 

o tę wizję nowoczesności, jak również o programy 

wobec niej alternatywne. 

 

 

 

Między wiarą i rozumem. Premiera książki „Sokrates i inni święci” 

 

Czego mogą nauczyć Ojcowie Kościoła nas, współcześnie 

żyjących? Czego zaś oni sami nauczyli się od filozofów 

starożytnych? Książka Dariusza Karłowicza jest próbą 

nowego odczytania pism św. Justyna i Tertuliana z 

perspektywy współczesnego chrześcijanina. W dyskusji z 

autorem, która odbyła się 12 marca udział wzięli Grzegorz 

Górny, pisarz i publicysta, dr Paweł Milcarek, redaktor 

naczelny kwartalnika „Christianitas” i ks. prof. Tomasz 

Stępień, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. Spotkanie prowadził Tomasz Herbich. 
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Dramat nowoczesności. Spotkanie poświęcone 

Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi 

Czy Witkacy był prorokiem schyłku cywilizacji, w której 

żyjemy? Jaka wizja nowoczesności wyłania się 

z twórczości autora „Niemytych dusz”? Jak silne więzy 

łączyły go z kulturą polską, rosyjską, europejską? 

27 marca w dyskusji „Witkacy. Dramat nowoczesności” 

udział wzięli: Sławomir Mazurek (Instytut Filozofii 

i Socjologii PAN), Andrzej Szczerski (Instytut Historii 

Sztuki UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie) oraz 

Mateusz Werner (Wydział Nauk Humanistycznych 

UKSW). Pierwszą w historii Teologii Politycznej debatę w formie telekonferencji online poprowadził Michał 

Strachowski. 

 

 

Czy zbawienie może być powszechne?  

Nadzieja czy herezja? Apokatastaza nie przestaje być 

przedmiotem zawziętych debat teologicznych, których 

korzenie tkwią głęboko w czasach Ojców Kościoła. W 

dyskusji, która odbyła się 8 kwietnia udział wzięli ks. 

Henryk Paprocki, Marta Przyszychowska oraz Tomasz 

Dekert. Internetową debatę moderował Karol Grabias z 

redakcji Teologii Politycznej.  

 

 

 

 

 

Poeta, prorok czy polityk? Debata o Juliuszu Słowackim 

Jaki obraz polityczności Polaków wyłania się z dzieł 

autora „Króla Ducha”? Czy idee romantyzmu i 

wartości republikańskie są ze sobą ściśle powiązane? 

Czy filozofia genezyjska stanowić może ramy 

pojmowania dziejów Polski? 22 kwietnia w dyskusji 

„Juliusz Słowacki: Poeta, prorok czy polityk?” udział 

wzięli: prof. Marek Cichocki (Collegium Civitas i 

Centrum Europejskie w Natolinie), dr Przemysław 

Dakowicz (Uniwersytet Łódzki) oraz prof. Marek 

Troszyński  (Instytut Badań Literackich PAN). Debatę 

online moderował Tomasz Herbich. 
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„Dziwne to były podziemia...”. Antoni Libera o poezji Rainera Marii Rilkego 

Czy sztuka ma moc przywracania życia umarłym? 

Czy też w najlepszym wypadku może wywoływać 

ich cienie z otchłani? Do mitu Orfeusza i Eurydyki 

nawiązywał w swojej twórczości Rainer Maria 

Rilke, którego wiersze przynoszą nową, nierzadko 

zaskakującą interpretację. 8 maja odbyło się 

pierwsze w 2020 roku seminarium Antoniego 

Libery z cyklu „Libera tłumaczy klasyków”. 

Uczestnicy mieli okazję usłyszeć po raz pierwszy 

nowe przekłady wierszy „Orfeusz, Eurydyka, 

Hermes” oraz wyboru z „Sonetów do Orfeusza” w 

interpretacji Andrzeja Seweryna. 

 

Prawda na marginesie. Debata poświęcona Markowi Nowakowskiemu 

5 czerwca odbyła się dyskusja poświęcona twórczości 

Marka Nowakowskiego. Do uczestnictwa w debacie 

zaproszeni zostali: filozof kultury i wykładowca UKSW – 

Mateusz Werner oraz pisarz Wojciech Chmielewski, 

pierwszy laureat ustanowionej w 2017 roku  Nagrody im. 

Marka Nowakowskiego. Dyskusję poprowadził Michał 

Strachowski z Teologii Politycznej. 

 

 

 

 

 

Między wolnością i posłuszeństwem. Premiera książki Krzysztofa Dorosza i Bartosza Jastrzębskiego 

9 czerwca odbyła się internetowa premiera książki 

Krzysztofa Dorosza i Bartosza Jastrzębskiego Listy o 

wolności i posłuszeństwie, która ukazała się nakładem 

Teologii Politycznej i Państwowego Instytutu 

Wydawniczego. Gromadzi ona korespondencję 

prowadzoną przez dwóch myślicieli na łamach Teologii 

Politycznej. W premierowym spotkaniu z autorami 

wziął również udział ks. Jan Sochoń, autor przedmowy 

do książki. Debatę prowadziła Hanna Nowak z Teologii 

Politycznej. 

https://teologiapolityczna.pl/miedzy-wolnoscia-i-posluszenstwem-dyskusja-o-ksiazce-krzysztofa-dorosza-i-bartosza-jastrzebskiego-1
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Przekroczyć horyzont metafizyki. Debata o Romanie Ingardenie 

Jakie są główne założenia fenomenologii realistycznej Romana 

Ingardena? Co łączy a co odróżnia ją od myśli Karola Wojtyły? Jak 

Roman Ingarden zareagowałby na wieść o ogłoszeniu Edyty Stein 

patronką Europy przez papieża Jana Pawła II? To tylko część 

pytań, jakie wybitni polscy filozofowie – prof. Andrzej Półtawski i 

prof. Stanisław Grygiel – rozważali podczas debaty Teologii 

Politycznej pod hasłem: „Roman Ingarden. W poszukiwaniu 

utraconej rzeczywistości”. 

 

 

Polska (jak) u Sławomira Mrożka 

Jak uchwycić Sławomira Mrożka? To jeden z pisarzy, 

których niełatwo przyłapać, pilnie strzegący swojej 

indywidualności, z założenia osobny. A jednak 

odnajdujemy w jego twórczości pewien obraz naszej 

współczesności, przeglądamy się w jego krzywym 

zwierciadle, ze zdumieniem, z goryczą, z fascynacją. 

Jak sam przyznał, już za życia stał się „polską – jedną 

z polskich – instytucją”. O twórczości Sławomira 

Mrożka rozmawiali goście Teologii Politycznej 17 

lipca. W spotkaniu wzięli udział Antoni 

Libera – pisarz, tłumacz i reżyser teatralny i 

przyjaciel Sławomira Mrożka, Maciej Urbanowski – literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 

oraz Paweł Chara – sekretarz i fotograf Sławomira Mrożka, prezes fundacji jego imienia. Spotkanie prowadził 

Karol Grabias z Teologii Politycznej. 

 

 

Najdoskonalszy artysta. Debata o Gustavie Flaubercie 

Co zawdzięcza współczesna powieść autorowi „Pani 

Bovary”? Czy dzieła Flauberta oznaczały zerwanie 

ciągłości w rozwoju europejskiej literatury? Jak 

wytłumaczyć burzliwą recepcję dzieł pisarza w XIX w. i 

powtarzający się w jego twórczości motyw 

doświadczenia religijnego? 23 lipca w debacie „Epoka 

Flauberta” udział wzięli: prof. Remigiusz Forycki 

(romanista, znawca literatury XIX wieku, wykładowca 

Uniwersytetu Warszawskiego), dr Antoni Libera (pisarz, 

reżyser teatralny i tłumacz Herodiady Gustawa 

Flauberta) oraz prof. Maria Jolanta Olszewska 

(literaturoznawczyni, profesor Uniwersytetu Warszawskiego). Debatę online moderował Mikołaj Rajkowski z 

Teologii Politycznej. 
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Dobro, którego nie da się zniszczyć. Premiera pierwszego tomu „Dzieł zebranych” o. Jacka Salija 

Czy współczesny człowiek może odnaleźć swoje troski w 

pismach starożytnego filozofa? Jaki model wiary 

zaproponował św. Augustyn, żyjący u schyłku antycznego 

świata? Jak pojmować istnienie zła w świecie stworzonym 

przez Boga? 4 sierpnia odbyła się premiera książki „Dzieła 

wybrane. Tom I. Święty Augustyn” wydanej nakładem 

Teologii Politycznej. Z autorem publikacji, prof. o. Jackiem 

Salijem OP – dominikaninem, jednym z najwybitniejszych 

polskich teologów katolickich – rozmawiał dziennikarz i 

publicysta Grzegorz Górny.  

 

Modernizm jak Dr Jekyll i Mr. Hyde. Debata o Le 

Corbusierze 

Czy możemy wyobrazić sobie współczesny świat bez 

modernistycznej architektury? Jaki model bycia-w-

świecie ukształtowały wielkie, masowo produkowane 

bloki mieszkalne? Czy istniała możliwość 

„alternatywnej nowoczesności” dla tej, którą w swoich 

dziełach zaproponował Le Corbusier? W piątek, 21 

sierpnia w debacie online  „Le Corbusier. (R)ewolucja 

architektury?” udział wzięli: prof. Jacek Friedrich 

(Muzeum Narodowe w Gdańsku, Instytut Historii 

Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego), prof. Michał Pszczółkowski (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), oraz prof. 

Andrzej Szczerski (Instytut Historii Sztuki UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie). Debatę online moderował Michał 

Strachowski z Teologii Politycznej. 

 

 

Solidarność i tradycje republikańskie 

515. rocznica ogłoszenia konstytucji Nihil Novi oraz 40. 

rocznica podpisania porozumień sierpniowych stanowią 

wyśmienitą okazję do przyjrzenia się pewnej szczególnej 

tradycji politycznej Polaków w aspekcie długiego trwania. O 

republikańskiej interpretacji „Solidarności” i 

solidarnościowym wymiarze polskiego republikanizmu 

rozmawiali goście Teologii Politycznej 3 września. 

W spotkaniu wzięli udział Marek A. Cichocki, Elżbieta 

Ciżewska-Martyńska – wykładowczyni Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Krzysztof Koehler – poeta i profesor 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Spotkanie prowadził Adam Talarowski z Teologii Politycznej. 

 

 

https://teologiapolityczna.pl/solidarnosc-i-tradycje-republikanskie-relacja-z-debaty
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Historia czy pamięć? Premiera książki Pawła 

Ukielskiego „Pamięć Polski, pamięć sąsiadów. 

Pamięć Europy” 

 

 „Pamięć i polityka” – pod tym hasłem w redakcji 

przy Koszykowej debatowali 22 września: prof. 

Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu 

Warszawskiego, autor książki „Polityka 

historyczna”; prof. Dariusz Gawin z Instytutu 

Filozofii i Socjologii PAN oraz dr Paweł Ukielski z 

Muzeum Powstania Warszawskiego, autor 

wydanej właśnie przez Teologię Polityczną 

książki „Pamięć Polski, pamięć sąsiadów. Pamięć Europy”, której premiera była przyczynkiem do dyskusji. 

Rozmowę poprowadził Jakub Moroz. 

 

 

Polak też człowiek. Premiera „Komedii” Wojciecha Tomczyka 

Czy po doświadczeniach historycznych XX wieku 

komedia jest jeszcze możliwa? Gdzie leży granica 

między śmiechem niosącym katharsis a 

nihilistyczną drwiną? W dyskusji udział 

wzięli: Marcin Sławiński – reżyser sztuk Wojciecha 

Tomczyka, aktor teatralny; Jagoda Hernik-

Spalińska – teatrolog, historyk teatru, dramatolog z 

Instytutu Sztuki PAN oraz Maciej Urbanowski – 

autor wstępu do „Komedii”, historyk literatury 

polskiej, krytyk literacki, nauczyciel akademicki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Debatę poprowadził 

Karol Grabias.  

 

 

Iluzja nietragiczności polityki. Premiery książki Dariusza 

Karłowicza „Teby – Smoleńsk – Warszawa” 

Co łączy Teby i Warszawę? Czy oświecony rozum jest 

wystarczającym narzędziem w obliczu sytuacji tragicznej? 

W jaki sposób lektura starożytnych pomoże nam 

zrozumieć problemy współczesnej Polski? We wtorek, 

27 października w debacie poświęconej książce „Teby–

Smoleńsk–Warszawa. O iluzji nietragiczności polityki” z jej 

autorem, Dariuszem Karłowiczem, rozmawiali Wojciech 

Stanisławski, Maciej Urbanowski oraz Mateusz Werner. 

Debatę prowadził Mikołaj Marczak, redaktor Teologii 

Politycznej. Spotkanie transmitował kanał Blogpress.pl. Spotkanie dofinansowane zostało ze środków 

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. 

 

https://teologiapolityczna.pl/foto-historia-czy-pamiec-relacja-z-premiery-nowej-ksiazki-pawla-ukielskiego
https://teologiapolityczna.pl/foto-historia-czy-pamiec-relacja-z-premiery-nowej-ksiazki-pawla-ukielskiego
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Kruche podobieństwo. Polsko-czeska debata „Tradycja, nowoczesność i konserwatyzm” 

Czym różni się czeskie i polskie doświadczenie XX w.: 

karnawału niepodległości, dwóch totalitaryzmów i odzyskania 

podmiotowości politycznej? W jaki sposób nasze narody 

przekuły depozyt historii w pamięć i polityczną praxis? 

13 listopada w debacie online  „Tradycja, nowoczesność 

i konserwatyzm. Czeska perspektywa” udział wzięli: Roman 

Joch (Občanský institut), Matyáš Zrno (Konzervativní noviny), 

Maciej Ruczaj (Instytut Polski w Pradze) i Paweł Ukielski 

(Muzeum Powstania Warszawskiego). Debatę online 

moderował Mikołaj Rajkowski z Teologii Politycznej. Zadanie 

publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko-Czeskie 

2020. 

 

 

O tragiczności polityki. Spotkanie z Antonim Liberą wokół 

nowego przekładu „Juliusza Cezara” Shakespeare'a 

26 listopada odbyło się spotkanie z Antonim Liberą, tym 

razem dotyczące nowego, niepublikowanego dotąd 

przekładu Szekspirowskiego „Juliusza 

Cezara”.  Zaprezentowany tekst jest częścią szerszego 

projektu obejmującego w perspektywie przetłumaczenie 

wszystkich czterech „rzymskich” tragedii Szekspira. 

Wydarzenie poprowadził redaktor Teologii Politycznej, 

Mikołaj Rajkowski. 

 

 

Kościół w kryzysie?  

W jaki sposób odnaleźć radość Ewangelii w czasach kryzysu? 

Czy nadużycia władzy w Kościele wynikają z wadliwej 

struktury jej sprawowania? Czy sekularyzacja jest procesem 

jednostronnym i zdeterminowanym? Między innymi na te 

pytania odpowiadali uczestnicy debaty Teologii Politycznej: 

Grzegorz Górny, Dariusz Karłowicz, Paweł Milcarek, Zbigniew 

Nosowski oraz o. Michał Paluch OP. Dyskusję moderował 

Karol Grabias z redakcji Teologii Politycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teologiapolityczna.pl/liberalni-i-nieromantyczni-relacja-z-polsko-czeskiej-debaty-tradycja-nowoczesnosc-i-konserwatyzm
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IV Festiwal Teologii Politycznej: Leopold Tyrmand 

 

W ramach obchodów roku Leopolda Tyrmanda 

zorganizowaliśmy cykl 3 spotkań kulturalnych 

poświęconych myśli i twórczości pisarza. Każde ze 

spotkań składało się z dwóch części: panelu 

dyskusyjnego z udziałem znawców twórczości 

Leopolda Tyrmanda (literaturoznawców, 

filozofów, historyków idei i ludzi kultury) oraz 

pokazu filmu. Debatę przeplatała lektura 

wybranych utworów pisarza, które 

zaprezentowali publiczności znani aktorzy filmowi 

i teatralni. Partnerami projektu były następujące 

instytucje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

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

Tomistyczny. Ze względu na trwającą pandemię wszystkie spotkania odbyły się w formie online, bez udziału 

publiczności. 

 

Bikiniarz: Inaugurujące IV Festiwal Teologii Politycznej spotkanie odbyło się 30 września. Wzięli w nim udział 

Antoni Libera, pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych, Marcin 

Kowalczyk, kulturoznawca, wykładowca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, autor książki 

„Tyrmand karnawałowy” oraz Paweł Brodowski, krytyk muzyczny, redaktor naczelny wydawanego od ponad pół 

wieku magazynu „Jazz Forum”, w młodości gitarzysta basowy m.in. w zespole Czesława Niemena. Fragmenty 

utworów Leopolda Tyrmanda czytał Jacek Braciak. Spotkanie prowadzili Jakub Moroz i Natalia Szerszeń z Teologii 

Politycznej. Po dyskusji wyemitowany został film „Dziennik 1954” w reżyserii Jerzego Zalewskiego.  

 

Pisarz: Kolejne spotkanie odbyło się 7 października. 

Wzięli w nim udział Wojciech Tomczyk, dramaturg 

(„Norymberga”, scenarzysta i producent 

filmowy, Dariusz Gawin, historyk idei i publicysta, 

profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Mariusz 

Urbanek, pisarz, publicysta, autor kilkunastu biografii, w 

tym Leopolda Tyrmanda „Zły Tyrmand”. Fragmenty 

utworów Leopolda Tyrmanda czytał Andrzej Ferenc. 

Spotkanie prowadzili Jakub Moroz i Natalia Szerszeń z 

Teologii Politycznej. Po dyskusji wyemitowany został film 

„Zły” w reżyserii Jerzego Sztwiertni. 

 

Konwertyta: Ostatnie spotkanie w ramach IV Festiwalu Teologii Politycznej odbyło się 14 października. Wzięli w 

nim udział Mateusz Werner, filozof kultury, eseista i krytyk filmowy, Katarzyna Kwiatkowska-Gawęcka, pisarka, 

scenarzystka, współautorka książki o amerykańskich losach Leopolda Tyrmanda „Tyrmand i Ameryka” 

oraz Marcel Woźniak – pisarz i scenarzysta, autor książki „Biografia Leopolda Tyrmanda. Moja śmierć będzie taka 

jak moje życie”. Fragmenty utworów Leopolda Tyrmanda czytał Andrzej Mastalerz. Spotkanie prowadzili Natalia 

Szerszeń i Karol Grabias z Teologii Politycznej. Po dyskusji wyemitowany został film „Amerykański brzeg Leopolda 

Tyrmanda” w reżyserii Stefana Chazbijewicza.  
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Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim 
 

W 2020 roku kontynuowaliśmy 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 w 2019 r. szkołę letnią 

dla studentów uczelni wyższych (ubiegłoroczna szkoła letnia, ze względu na pandemię, została przeniesiona na 

2021 r.) oraz cykl zajęć ogólnouniwersyteckich na Uniwersytecie Warszawskim. Projekt współfinansowany jest 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014–2020. 

 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie (OGUN) na Uniwersytecie Warszawskim 

 

Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego 

zorganizowano sześć przedmiotów ogólnouniwersyteckich. 

Od połowy marca 2020 r., ze względu na pandemię, 

konwersatoria odbywały się w trybie zdalnym. 

 

W semestrze letnim zostały przeprowadzone zajęcia w 

ramach konwersatoriów: „Kościół a człowiek, polityka, 

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

polityki. O związkach religii i polityki według starożytnych 

Greków” (dr Dariusz Karłowicz), „Kościół późnego antyku wobec państwa i władzy” (dr Karolina Kochańczyk-

Bonińska), „Nowoczesne źródła totalitaryzmów” (mgr Tomasz Herbich), „Bóg a naród. O wzajemnych stosunkach 

Kościoła i nacjonalistów” (mgr Konrad Majka) oraz „Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy: wizje i 

praktyka” (mgr Adam Talarowski).  

 

W semestrze zimowym z kolei zajęcia odbyły się w ramach konwersatoriów: „Biblia a człowiek, polityka, wojny 

i władza” (ks. prof. Cezary Smuniewski), „Tragedia polityki. O związkach religii i polityki według starożytnych 

Greków” (dr Dariusz Karłowicz), „Pierwsi chrześcijanie wobec państwa i władzy” (dr Karolina Kochańczyk-

Bonińska), „Nowożytność a wiek ideologii” (mgr Tomasz Herbich), „Polityka jako religia. O religijnym wymiarze 

ideologii politycznych” (mgr Konrad Majka) oraz „Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy” (mgr Adam 

Talarowski).  
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Portal teologiapolityczna.pl 
 

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

2020 odnotował ponad 2 mln odsłon. Na stronie publikowane były analizy, eseje, felietony, relacje z wydarzeń, 

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

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

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

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

Gawin, Antonina Karpowicz-Zbińkowska, Agnieszka Kołakowska, Jan Rokita, Ewa Thompson, oraz Wojciech 

Stanisławski. 

 

Fundacja Świętego Mikołaja w mediach społecznościowych 
 

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

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

liczbę 17 600 polubień. Łącznie opublikowaliśmy około 2200 postów (średnio 6 postów dziennie). Na koniec roku 

profil Teologii Politycznej na Twitterze odnotował liczbę ponad 4000 obserwujących, zaś profil na Instagramie 

800 obserwujących. 
 

 

Wsparcie osób indywidualnych 
 

W ramach zawartych porozumień przekazaliśmy pieniądze na edukację dla Gracjana Kałusowskiego (dzięki 

współpracy z Accenture Polska) oraz Amelii i Zuzanny Olszewskich, na stypendium indywidualne dla Krzysztofa 

Tyszki-Drozdowskiego, wspieraliśmy Beatę Zrzelską, Julię Ostrowską oraz Joannę Jeziorską. Wszystkie środki 

pochodziły z darowizn celowych, od osób indywidualnych i firm. 
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III. INFORMACJE FINANSOWE O PROJEKTACH 

Projekty  Koszt (zł) 

Realizacja zadań statutowych 2020 r, w tym: 4 711 166,53 

1. Stypendia Św. Mikołaja (w tym akcja Komputer od św. Mikołaja) 842 317,51 

2. Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja 95 638,64   

3. Aleppo 86 356,32  

4. Ukraina 336 850,23 

5. Instytut Kultury św. Jana Pawła II w Rzymie 573 752,27 

6. Teologia Polityczna  1 198 106,14 

7. Teologia Polityczna - działalność odpłatna  625 737,41 

8. Teologia Polityczna – Polityka//Religia//Bezpieczeństwo  814 376,13 

9. Wsparcie osób indywidualnych i darowizny celowe 16 549,5   

10. Fundraising 121 482,38 

Koszty pozostałe  66 971,35   

Koszty finansowe 1 854,04  

Koszty ogólnego zarządu, w tym: 94 588,70   

1. Zużycie materiałów i energii  5 708,05                   

2. Usługi obce 22 969,50 

3. Podatki i opłaty 351,00 

4. Wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne narzuty na wynagrodzenia,   

inne świadczenia na rzecz pracowników 
64 314,15 

5. Pozostałe koszty 1 246,00 

 
Pomoc, której udzieliliśmy dzieciom w 2020 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 

www.mikolaj.org.pl 
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