
INFORMACJA O INICJATORACH
POWOŁANIA INSTYTUTU KULTURY
ŚW. JANA PAWŁA II

Inicjatorami projektu są dwie organizacje pozarządowe z Polski,

które prowadzą działalność związaną z aktywnością naukową,

charytatywną oraz z krzewieniemmyśli i kultury chrześcijańskiej.

Fundacja Świętego Mikołaja, od 1998 roku stara się w praktyce realizować

etos wynikający z nauczania św. Jana Pawła II. W ciągu 21 lat istnienia

na aktywność charytatywną, naukową i kulturalną fundacja zebrała ponad

11,5 mln. Euro. W tym czasie Fundacja zorganizowała szereg projektów

naukowych, wydała kilkadziesiąt książek najwybitniejszych filozofów

i myślicieli, w tym nowe tłumaczenia dialogów Platona i Ksenofonta, dzieła:

Gertrude Himmelfarb, Alain Besancon, Charles H. Kahn, Christian Meier,

Leo Strauss, Eric Voegelin. Fundacja współpracuje między innymi

z takimi twórcami, jak: Remi Brague, Antoni Libera, John Milbank,

o. Jacek Salij OP, ks. Jerzy Szymik, Eva Thompson, Krzysztof Zanussi

oraz wieloma innymi uczonymi, pisarzami i artystami.

Fundacja Świętego Mikołaja
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Naukowo-wydawniczy – w ramach którego Fundacja Świętego Mikołaja

wydaje liczący się w polskich debatach rocznik „Teologia Polityczna”,

prowadzi uznane wydawnictwo naukowe, realizuje projekty badawcze

oraz organizuje konferencje naukowe.

Edukacyjny – obejmujący współpracę z Uniwersytetem Warszawskim

(sześć równoległych seminariów „Religia, polityka, bezpieczeństwo”,

na które aktualnie uczęszcza 171 studentów UW), regularną organizację

szkół letnich i zimowych skierowanych zarówno do młodzieży szkolnej,

jak i do studentów oraz doktorantów.

Kulturalny – fundacja prowadzi portal internetowy, wydaje tygodnik

internetowy „Teologia Polityczna Co Tydzień”, organizuje debaty,

pokazy filmowe, festiwale literackie.

Charytatywny – w ramach którego organizuje liczne ogólnopolskie

kampanie społeczne, prowadzi zbiórki na rzecz osób poszkodowanych

w konfliktach zbrojnych w Syrii i na Ukrainie oraz tworzy solidarnościowe

programy stypendialne dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji: www.teologiapolityczna.pl i www.mikolaj.org.pl

Działalność fundacji obejmuje cztery podstawowe obszary:
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Fundację „FUTURA – IUVENTA” powołał do życia w 1993 r. Maciej Bednarkiewicz.

Maciej Bednarkiewicz był polskim adwokatem, politykiem, opozycjonistą

walczącym w ruchu polskiej Solidarności, Prezesem Polskiej Adwokatury, posłem

na Sejm zaangażowany w odbudowę państwa Polskiego po 1989.

Blisko współpracował z polskim Kościołem. Od 1993 roku był członkiem

Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Watykanie, założonej

w 1981 roku przez papieża Jana Pawła II. Funkcję tę pełnił do śmierci.

Decyzją Rady Administracyjnej watykańskiej Fundacji Maciej Bednarkiewicz

został powołany na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Przedstawicielstwa

Fundacji Jana Pawła II w Polsce. Przedstawicielstwo miało za cel szerzenia

kultury chrześcijańskiej, pogłębiania i upowszechniania nauki Kościoła

ze szczególnym uwzględnieniem nauczania i działalności Jana Pawła II.

Celem ustanowionej w 1998 roku Fundacji „Futura – Iuventa” było i jest nadal

popieranie inicjatyw w dziedzinach kultury i edukacji ze szczególnym

uwzględnieniem inicjatyw podejmowanych przez ludzi młodych w dziedzinie

edukacji i kultury. W ramach swojej działalności Fundacja wspierała działalność

Przedstawicielstwa Fundacji Jana Pawła II. Między innymi produkowała

dla Fundacji Jana Pawła II filmy dokumentalne, starała się także wspierać

inne inicjatywy edukacyjne jak np. Chrześcijański festiwal filmowy „Kino z Duszą”.

Fundacja Futura – Iuventa
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Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum) mieści

się w sercu Rzymu i jest instytucją dominikańską. Korzenie Uniwersytetu

sięgają średniowiecznego dominikańskiego domu studiów w Rzymie,

założonego w XIII wieku, w którym nauczał Akwinata. Angelicum jest jedną

z najbardziej wpływowych uczelni katolickich, która kształci przyszłe elity Kościoła

z całego świata. Oferuje edukację w języku włoskim i angielskim na czterech

wydziałach – teologii, filozofii, prawa kanonicznego i nauk społecznych.

Uczelnia współpracuje z instytucjami akademickimi z całego świata goszcząc

studentów niemal 100 różnych narodowości. Wśród jej absolwentów jest wiele

znanych postaci, które wywarły ogromny wpływ na losy świata i Kościoła,

wśród nich m.in. Karol Wojtyła – Święty Jan Paweł II. Poza nim w samym

tylko XX oraz na początku XXI wieku studia na Angelicum ukończyli zarówno

przyszli kardynałowie, arcybiskupi i biskupi (tacy jak: Georges Cottier,

Timothy Dolan, Stanisław Gądecki, Tadeusz Gocłowski, Józef Michalik,

Timothy T. O’Donnell, Marc Ouellet, Javier Echevarria Rodriguez,

Fulton Sheen czy Austin Anthony Vetter), jak i reformatorzy teologii i myśli

katolickiej (między innymi Józef Maria Bocheński, Marie-Dominique Chenu,

Martin Grabmann czy Servais-Théodore Pinckaers) oraz laureaci i osoby

nominowane do Nagrody Nobla (Dominique Pire, José Raúl Vera López).

Rektorem uczelni jest obecnie polski Dominikanin – o. prof. Michał Paluch OP.

Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie (Angelicum)
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