
Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaoferować Państwu objęcie Mecenatem polskiego wydania książki 
Robertsa Liardona „Boży Generałowie - Przebudzeniowcy” przygotowanej przez wydaw-
nictwo Fundacji Nadzieja dla Przyszłości. 

Darczyńcom oferujemy podziękowania w prestiżowej formie na kartach książki oraz na 
stronie naszej fundacji www.ndp.org.pl. 

Informacje o książce:

„Boży generałowie – Przebudzeniowcy” to fascynujące duchowe biografie dziesięciu naj-
potężniejszych kaznodziejów żyjących w okresie od XVIII do początku XX wieku m.in.: 
Johna i Charlesa Wesleya, twórców Kościoła Metodystycznego; Jonathana Edwardsa, 
wiodącej postaci Przebudzenia Waliskiego, Williama i Catherine Booth, założycieli Armii 
Zbawienia i żywej legendy – ewangelisty Billy’ego Grahama.

Książka jest faktograficznym zapisem życia duchowych przywódców. Autor, przedstawia-
jąc  każdą biografię, wykracza poza suche fakty. Wyciąga kluczowe wnioski i inspiracje 
z życia każdego kaznodziei, motywując czytelnika do słuchania Bożego głosu i wejścia 
w swoje powołanie.

Informacje o autorze:

Roberts Liardon urodził się w Tulsa w stanie Oklahoma. Jest czołowym protestanckim hi-
storykiem kościoła. Roberts Liardon założył Roberts Liardon Ministries, wraz z Ambasa-
dą Christian Center, Ministerialnym Stowarzyszeniem Ambasady, Spirit Life Bible College 
i Operacją 500. Zbudował także Muzeum Historyczne Reformatorów i Przebudzeniowców.

Do tej pory książki Liardona, w tym seria „Boży generałowie”, sprzedały się w ponad 15 mi-
lionach egzemplarzy na całym świecie i zostały przetłumaczone na ponad sześćdziesiąt 
języków. Roberts Liardon jest uznawany na arenie międzynarodowej jako znawca historii 
kościoła.



Informacje na temat polskiego wydania publikacji: 

 Tytuł oryginału: „God’s Generals. The Revivalists”
 Objętość: 500 stron, miękka okładka
 Nakład: 2000 egzemplarzy
 Przewidywany termin publikacji: sierpień 2019 
 Cena detaliczna: 60 zł

Podziękowania dla darczyńców: 

Oferujemy podziękowania w formie dedykacji poprzez wymienienie imienia i nazwiska, 
inicjałów lub nazwy firmy i logo na jednej z pierwszych kart książki oraz na stronie inter-
netowej naszej fundacji www.ndp.org.pl. 

Kwoty przekazanych darowizn są poufne i nie będą wyszczególnione. 

Darowizny o wartości nieprzekraczającej 6% dochodu od osób fizycznych lub 10% od 
dochodu osób prawnych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w danym 
roku podatkowym. 

Poziomy finansowego wsparcia:

 Główny Mecenas Wydania - przy wpłatach powyżej 10 tysięcy złotych
 Partner Wydania - przy wpłatach powyżej 5 tysięcy złotych
 Sponsor Wydania - przy wpłatach 2 - 5 tysięcy złotych

W przypadku przekazania wpłat od 500 zł, zamieścimy podziękowania w formie: „Wspar-
cia finansowego udzielili również” - imię i nazwisko bądź inicjał lub nazwa firmy

Zakres podziękowań ustalany jest indywidualnie, prosimy o kontakt z Aleksandrą Niko-
dem – e-mail: a.nikodem@ndp.org.pl, tel. +48 792 530 380. 

Jak przekazać darowiznę? 

Wpłaty prosimy przekazywać na konto: 

 Fundacja Nadzieja dla Przyszłości 
ul. Skibicka 5, 02-269 Warszawa 
z dopiskiem: wsparcie wydania „Boży Generałowie – Przebudzeniowcy” 
Konto bankowe: Bank PEKAO.S.A., oddział II Warszawa 
93 12401024 1111 0010 0387 7259



Informacje o działalności Fundacji Nadzieja dla Przyszłości:

Założycielem Fundacji Nadzieja dla Przyszłości jest Kościół Chwały (Chrześcijański Kościół 
Reformacyjny). Fundacja Nadzieja dla Przyszłości została zarejestrowana 20 maja 2004 
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000206352, REGON: 015771036.

Głównym celem Fundacji jest promowanie wartości judeochrześcijańskich oraz myśli 
protestanckiej w społeczeństwie poprzez szerokie spektrum działań edukacyjno-chary-
tatywnych i artystycznych.

Wydajemy książki, nauczania oraz muzykę. Od 2004 roku sięgamy chrześcijan w Polsce, 
m.in. jako wydawca kwartalnika Magazyn CEL (ukazującego się w latach 2004-2012) a na-
stępnie platformy internetowej portalcel.pl. W 2019 roku zainicjowaliśmy nowy magazyn 
Głos Przebudzenia w formie drukowanej i elektronicznej. 

Prowadzimy księgarnię internetową i stacjonarną. Więcej informacji o naszej działalności 
oraz pełną ofertę książek można znaleźć na stronach www.ndp.org.pl

Z wyrazami szacunku,

Aleksandra Nikodem
koordynator projektów wydawniczych
Fundacja Nadzieja dla Przyszłości


