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I. O Fundacji „OIKONOMOS”
Fundacja „OIKONOMOS” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św. Mikołaja 5, została
ustanowiona przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską reprezentowaną przez
Biskupa Jakuba oraz profesorów Andrzeja Łapko i Joanicjusza Nazarko aktem notarialnym
z dnia 10 września 2003 r. Fundacja „OIKONOMOS” została wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000179149 w dniu 7 listopada 2003 roku. Fundacja
„OIKONOMOS” otrzymała statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:
052224265. Fundacja otrzymała nr NIP: 542-28-42-706.
W 2011 r. w skład Zarządu wchodzili:
- Magdalena śdanuk – Prezes Fundacji, zam. Białystok, ul. Chłopska 2
- Danuta Szpilko – Wicepreces Fundacji, zam. Hajnówka, ul. Targowa 54
- Łukasz Nazarko – członek Zarządu Fundacji, zam. Klepacze, ul. Zagórna 15
- Piotr Krupicz – członek Zarządu Fundacji, zam. Białystok, ul. Wołodyjowskiego 8E
m.34
- Krzysztof Leończuk – członek Zarządu Fundacji, zam. Białystok, ul. Boboli 61/46.

Celem Fundacji „OIKONOMOS” jest podejmowanie wszelkich działań społecznych,
charytatywnych, oświatowych, wychowawczych, edukacyjnych, naukowych, wydawniczych
na rzecz rozwoju społeczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz ochrona i wspieranie
tolerancji narodowościowej, religijnej i wielokulturowego dziedzictwa Rzeczpospolitej
Polskiej i Europy.
Główne formy działania
⇒ Wspieranie, organizowanie i finansowanie oświaty, edukacji, badań naukowych
i innych działań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
⇒ Wspieranie adaptacji społecznej, kształcenia i aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych;
⇒ Pomoc w aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
⇒ Wspieranie kształcenia osób ubogich, z mniejszości narodowych i religijnych;
⇒ Wspieranie ochrony środowiska;
⇒ Wspieranie ochrony zdrowia i opieki społecznej;
⇒ Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne inwestycji budowlanych,
remontów i renowacji obiektów zabytkowych, sakralnych;
⇒ Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne inwestycji budowlanych,
remontów i renowacji obiektów słuŜących celom oświaty i edukacji, nauki, kultury,
pomocy społecznej i charytatywnej;
⇒ Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne rozgłośni radiowych
i telewizyjnych i innych mediów elektronicznych w realizacji zadań zgodnych
z celami Fundacji;
⇒ Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne innych działań słuŜących
realizacji celów Fundacji;
⇒ Nawiązywanie współpracy, w tym międzynarodowej, z organizacjami, które działają
w ww. dziedzinach i wspieranie ich inicjatyw;
⇒ Pomoc organizacyjną, finansową i rzeczową osobom fizycznym, prawnym i innym
organizacjom podejmującym działania zgodne z celami Fundacji.

Struktura organizacyjna Fundacji „OIKONOMOS”, funkcjonująca w 2011 r., przedstawiała
się następująco:
Walne Zgromadzenie Fundatorów:
JE Abp Jakub – Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów
Andrzej Łapko – Fundator, członek Rady
Joanicjusz Nazarko – Fundator
Rada Fundacji:
Piotr Radziszewski – Przewodniczący Rady
Jarosław Werdoni – Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Łapko – Członek Rady
ks. Marek Ławreszuk- Członek Rady
Sławomir Nazaruk – Członek Rady
Mariusz Nikiciuk- Członek Rady
ks. Jarosław Pagór - Członek Rady
Halina Parafianowicz - Członek Rady
Katarzyna Pawłowska - Członek Rady
Jerzy Półjanowicz - Członek Rady
Jan Smyk - Członek Rady
Zarząd Fundacji:
Magdalena śdanuk – Prezes Fundacji
Danuta Szpilko –Wiceprezes Fundacji
Piotr Krupicz - Członek Zarządu Fundacji
Krzysztof Leończuk - Członek Zarządu Fundacji
Łukasz Nazarko – Członek Zarządu Fundacji

W 2011 r. Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” odbył siedem posiedzeń w następujących
terminach: 05.04.2011, 29.06.2011, 02.09.2011, 30.09.2011, 16.10.2011, 03.11.2011,
04.12.2011.
Fundacja w 2011 r. korzystała z uŜyczonego pomieszczenia w Centrum Kultury
Prawosławnej, gdzie mieściło się jej biuro oraz z budynków klasztornych, uŜyczonych przez
Klasztor Męski Zwiastowania N.M.P w Supraślu, z przeznaczeniem na prowadzenie w nich
Akademii Supraskiej.
Księgowość Fundacji w 2011 r. prowadzona była przez biuro rachunkowe (Kancelaria
Księgowo-Podatkowa Biegłego Rewidenta Eliza Sacharczuk).
Od 10.05.2011 roku Fundacja zatrudniała na umowę o pracę jednego pracownika
(w wymiarze ½ etatu) na stanowisku referenta.
Fundacja „OIKONOMOS”, będąca Organizacją PoŜytku Publicznego, uzyskała w 2011 r. z 1%
podatku dochodowego za 2010 r. kwotę 54.506,93 zł.
W roku 2011 Fundacja „OIKONOMOS” nie podjęła działalności gospodarczej.

II. Uchwały Zarządu Fundacji
W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” podjął
następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 1/Z/2011 z dn. 05.04.2011 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS”
Fundacji OIKONOMOS za 2010 r.

jednogłośnie

zatwierdził

sprawozdanie

finansowe

UCHWAŁA NR 2/Z/2011 z dn. 05.04.2011 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o przeznaczeniu uzyskanego
w 2010 r. zysku z działalności na cele statutowe Fundacji (na zwiększenie funduszu
statutowego).
UCHWAŁA NR 3/Z/2011 z dn. 29.06.2011 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o przeznaczeniu środków z 1%
na sfinansowanie wkładu własnego do następujących projektów Fundacji:
- „Zimowisko w Akademii Supraskiej 2011” – w kwocie 3.606,15 zł (ze środków z 1%
z 2010 roku)
- „Młodzi liderzy w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu”– w kwocie
11.134,99 zł (ze środków z 1% z 2010 roku)
- „Program Partnerstwa Transgranicznego – doświadczenia, rezultaty, perspektywy”–
w kwocie 2.469,16 zł (ze środków z 1% z 2010 roku)
UCHWAŁA NR 4/Z/2011 z dn. 29.06.2011 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o sfinansowaniu ze środków
uzyskanych z wpłat z 1% podatku projektu pt. „Poprawa jakości transmisji na Ŝywo Radia
Orthodoxia” w kwocie 10.000,00 zł.
UCHWAŁA NR 5/Z/2011 z dn. 02.09.2011 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o przeznaczeniu środków z 1%
na sfinansowanie wkładu własnego do następujących projektów Fundacji:
- „Zapraszamy na antenę, czyli radio od kuchni”– w kwocie 1.787,09 zł (ze środków
z 1% z 2010 roku)
- „Półkolonie dla dzieci i młodzieŜy w Centrum Kultury Prawosławnej”– w kwocie
7.649,07 zł (ze środków z 1% z 2010 roku)
- „Wakacyjne spotkanie z przygodą” - obóz harcerski w Opartowie– w kwocie 914,32
zł (ze środków z 1% z 2010 roku)
UCHWAŁA NR 6/Z/2011 z dn. 02.09.2011 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o zmniejszeniu dofinansowania
projektu pt. „Poprawa jakości transmisji na Ŝywo Radia Orthodoxia” na wniosek
realizatora projektu do kwoty 8.000,00 zł. Dofinansowanie pochodzić będzie ze środków
uzyskanych z wpłat z 1% podatku.

UCHWAŁA NR 7/Z/2011 z dn. 30.09.2011 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o sfinansowaniu ze środków
uzyskanych z wpłat z 1% podatku projektu pt. „Poprawa jakości transmisji Radia
Orthodoxia” w kwocie 4.500,00 zł.
UCHWAŁA NR 8/Z/2011 z dn. 16.10.2011 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o sfinansowaniu ze środków
uzyskanych z wpłat z 1% podatku projektu pt. „Questing Supraski” w kwocie 1.000,00 zł
(33,15 zł ze środków z 1% z 2010 roku, 966,85 ze środków z 1% z 2011 roku).
UCHWAŁA NR 9/Z/2011 z dn. 03.11.2011 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o przeznaczeniu środków z 1%
na sfinansowanie wkładu własnego do następujących projektów Fundacji:
- „Letnie warsztaty śpiewu białego i tańca ludowego. BiałowieŜa 2011”– w kwocie
3.034,75 zł (ze środków z 1% z 2010 roku)
- „Kościół prawosławny na Bałkanach i Rzeczpospolitej Obojga Narodów – wzajemne
relacje oraz wspólna tradycja”– w kwocie 4.381,53 zł (ze środków z 1% z 2010 roku)
UCHWAŁA NR 10/Z/2011 z dn. 03.11.2011 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o sfinansowaniu ze środków
uzyskanych z wpłat z 1% prac projektowych i remontu parafialnego Domu Św. Proroka
Eliasza w Białymstoku w kwocie 2.361,80 zł.
UCHWAŁA NR 11/Z/2011 z dn. 03.11.2011 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o sfinansowaniu ze środków
uzyskanych z wpłat z 1% z 2010 roku zakupu dzwonu z Pracowni Ludwisarskiej w Przemyślu
i przekazaniu go na dzwonnicę Męskiego Klasztoru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
w Supraślu.
UCHWAŁA NR 12/Z/2011 z dn. 04.12.2011 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o przeznaczeniu środków z 1%
na sfinansowanie wkładu własnego do następującego projektu Fundacji:
„Podlasie w obiektywie – promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa
kulturowego Polski wschodniej. Międzynarodowe warsztaty fotograficzne z
prawosławiem w tle” – w kwocie 887,70 zł (ze środków z 1% z 2010 roku).
UCHWAŁA NR 13/Z/2011 z dn. 04.12.2011 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o zwiększeniu dofinansowania
prac projektowych i remontu parafialnego Domu Św. Proroka Eliasza w Białymstoku
do kwoty 9.874,40 zł. Dofinansowanie pochodzić będzie ze środków uzyskanych z wpłat z
1% podatku w 2011 roku.

III. Działalność programowa w 2011 roku
1. „Młodzi liderzy w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu
społecznemu”
Zadanie było realizowane w Supraślu na terenie Akademii Supraskiej oraz
w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie w okresie 01.01.2011 - 16.05.2011. Grupę
odbiorców stanowiło 30 osób z grona młodzieŜy licealnej i akademickiej (17 - 26 lat)
z województwa podlaskiego. Dzięki realizacji
projektu
Fundacja
OIKONOMOS
miała
moŜliwość kształtowania postaw społecznych
młodzieŜy licealnej i akademickiej na rzecz
przeciwdziałania ubóstwu oraz wykluczeniu
społecznemu
oraz
promowania
idei
solidarności
społecznej
i
aktywności
obywatelskiej
na
poziomie
lokalnym
i regionalnym. Realizacja zadania opierała się
na zorganizowaniu trzech 3-dniowych szkoleń
dla młodzieŜy licealnej i akademickiej oraz
trzech jednodniowych wizyt w Domu Pomocy
Społecznej.
Panele tematyczne szkoleń zawierały następujące treści:
• zapoznanie uczestników z pojęciem ubóstwa i wykluczenia społecznego,
• ukazanie stereotypów dotyczących ludzi ubogich,
• ukazanie zróŜnicowanego doświadczenia biedy w zaleŜności od przynaleŜności
do róŜnych grup społecznych,
• zapoznanie z problemem ubóstwa w krajach rozwijających się,
• przedstawienie działań Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu ubóstwu i
wykluczeniu społecznemu,
• ukazanie globalnych nierówności ekonomicznych oraz społecznych,
• przedstawienie moŜliwości przeciwdziałania
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w Polsce w
kontekście regionalnym i lokalnym,
• zapoznanie z podstawowymi zasadami pracy
woluntarystycznej.
Natomiast wizyty w Domu Pomocy Społecznej pozwoliły
zapoznać się uczestnikom z problemami dotykającymi ludzi
ubogich i wykluczonych społecznie. W trakcie wizyt młodzi
ludzie zetknęli się z problemem ubóstwa i wykluczenia
społecznego osób, które nie mogą poradzić sobie Ŝyjąc
w naturalnym środowisku. Dla niektórych osób był to
pierwszy kontakt z osobami wykluczonymi społecznie. Praca
z osobami przebywającymi w ośrodku miała na celu pomoc
w zrozumieniu osób przebywających w DPS. Młodzi ludzie
podczas wizyt starali się nieść pomoc w rozwiązywaniu ich
problemów, słuŜyć radą i dobrym słowem. Uczestnicy
zarazem zdobywali doświadczenie w celu kontynuacji
działań w tym kierunku w przyszłości.
Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

2. Konferencja „Program Partnerstwa Transgranicznego –
doświadczenia, rezultaty, perspektywy”
Fundacja OIKONOMOS wraz z Valamo Lay Academy i
Wydziałem MłodzieŜowym
Prawosławnej Diecezji Grodzieńskiej zaplanowali i zorganizowali międzynarodową
konferencję
podsumowującą
efekty
Programu
Partnerstwa
Transgranicznego
pt. „Aktywizacja społeczna w projektach Programu Partnerstwa Transgranicznego”.
W ramach 3 naborów wniosków do Programu
Partnerstwa Transgranicznego w ciągu 2 lat
(2009-2010) dofinansowanych zostało 50
projektów
(14
dwustronnych,
36
wielostronnych) łączną kwotą ponad 1 mln
euro.
Uczestnikami konferencji, która odbyła się w
dniach 2-4 marca 2011 r. w Akademii
Supraskiej, była 60 osobowa grupa osób z
organizacji i instytucji, które otrzymały
dofinansowanie
w
ramach
Programu
Partnerstwa Transgranicznego, z organizacji
i instytucji działających w zakresie aktywizacji społecznej (np. Urząd Miejski
w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie
Dziedzictwa Podlasia, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej) oraz operatora
programu – Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne. Został równieŜ
zorganizowany wyjazd studyjny w miejsca realizacji projektów Fundacji „Oikonomos”
w Poczopku oraz na Szlaku Tatarskim.
W ramach projektu opublikowany został album pt. Program Partnerstwa Transgranicznego
- doświadczenia, rezultaty, perspektywy (590 szt.) zawierający opis 50 zrealizowanych
projektów w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego oraz idei programu. Album
jest bogato ilustrowany dokumentacją zdjęciową przygotowaną w ramach projektów.
KaŜdy opis projektu jest przygotowany w języku polskim i angielskim, co umoŜliwia lepszą
promocję Programu Partnerstwa Transgranicznego w krajach partnerskich. Album został
przekazany na realizowane w ramach 4 naboru konferencje w Warszawie i Zamościu,
rozdystrybuowany podczas konferencji organizowanej przez Fundację OIKONOMOS oraz
rozesłany do wybranych parafii, instytucji i organizacji z terenu województwa podlaskiego.
Został takŜe przekazany organizacjom partnerskim do dystrybucji na terenie Finlandii i
Białorusi. Projekt zakończył się wirtualnym
spotkaniem ewaluacyjnym oraz planami
podjęcia kolejnych wspólnych przedsięwzięć.
Projekt
dofinansowany
w
ramach
Programu Partnerstwa Transgranicznego
realizowanego
przez
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy
wsparciu finansowym udzielonym przez
Norwegię
ze
środków
Norweskiego
Mechanizmu
Finansowego
oraz
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

3. „Zapraszamy na antenę, czyli radio od kuchni”
W ramach projektu pt. „Zapraszamy na antenę, czyli
radio
od
kuchni”
zostały
zorganizowane
ogólnodostępne zajęcia w siedzibie Radia Orthodoxia,
skierowane do dzieci i młodzieŜy w wieku 10-16 lat,
spędzających wakacje w mieście, interesujących się
mediami,
dziennikarstwem,
rejestrowaniem
ciekawych wydarzeń odbywających się w mieście.
W dniach 11 – 12.07.2011 zostały przeprowadzone
tzw. „otwarte drzwi” Radia Orthodoxia w formie
dwudniowych zajęć, podczas których dzieci
i młodzieŜ miały okazję zapoznać się z radiową
rozgłośnią, sprzętem wykorzystywanym podczas pracy
dziennikarza, z podstawowymi zasadami pracy dziennikarza radiowego, zarówno
teoretycznymi (np. etyką dziennikarską), jak i praktycznymi (np. przeprowadzanie
wywiadu czy rejestrowanie dźwięku). Zajęcia odbywały się w trzech grupach, jednak były
tak zorganizowane, aby kaŜdy zainteresowany mógł uczestniczyć w kaŜdym temacie (część
zajęć była powtarzana). Pomiędzy zajęciami został zorganizowany poczęstunek dla dzieci
obecnych w Radio przez cały dzień. W zajęciach wzięło udział 19 dzieci.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku.

4. „Półkolonie dla dzieci i młodzieŜy w Centrum Kultury
Prawosławnej”
Półkolonie zostały zorganizowane w terminie 1-12 sierpnia 2011 r. Podstawowym celem
projektu było zorganizowanie zajęć edukacyjnych, które umoŜliwiły poznawanie przez
młodych mieszkańców naszego miasta innych narodowości i religii, a w szczególności ich
tradycji, zwyczajów i folkloru. Odbiorcami projektu były dzieci i młodzieŜ w wieku 8-13 lat
z Białegostoku i okolic, którzy z powodów trudnej sytuacji finansowej ich rodzin po raz
kolejny pozostały w mieście podczas wakacji. W zajęciach uczestniczyło 35 osób.
Program był wzbogacony zajęciami teoretyczno-praktycznymi na temat kultury, tradycji i
historii mieszkańców Białegostoku, w tym i mniejszości narodowych zamieszkujących
Białystok. Zajęcia ze śpiewu, warsztaty kulinarne, rękodzielnicze oraz plastyczne
poprowadzili opiekunowie i instruktorzy. Czas ten był równieŜ bogaty w wiedzę
praktyczną. W programie warsztatów oprócz zajęć teoretycznych znalazły się dodatkowo 2
wyjazdy do miejsc charakterystycznych dla
mniejszości narodowych: do Kruszynian tzw.
Szlakiem Tatarskim (mniejszość tatarska) oraz
do Hajnówki
i
BiałowieŜy
(mniejszość
białoruska).
Poza
zdobywaniem
wiedzy
i umiejętności związanych z rękodziełem
ludowym uczestnicy mieli równieŜ zapewnione
róŜnego rodzaju atrakcje w mieście związane z
rekreacją ruchową i twórczo-kulturalną, np.
kręgle, kino, basen, centrum rozrywkowe
Bajkoland.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu
finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Multibanku.

5. „Wakacyjne spotkanie z przygodą” - obóz harcerski w Opartowie
W ramach wspólnego projektu Fundacji
„Oikonomos”
i
Bractwa
MłodzieŜy
Prawosławnej w Polsce został zorganizowany
dziesięciodniowy
obóz
harcerski
w
Opartowie (22-31.07.2011) pt. „Wakacyjne
spotkania z przygodą. Ramowy program
obozu zawierał m.in., zajęcia integracyjne,
konkurencje rekreacyjne, zajęcia plastyczne
o tematyce sakralnej, bieg terenowy,
inscenizacje
wokalnorecytatorskich,
całodzienna wędrówka z wykorzystaniem
technik harcerskich, rejs Ŝaglówką po
jeziorze Rajgrodzkim, nauka umiejętności z
zakresu pierwszej pomocy i szyfrowania,
wyjazd do Ełku, pływalnia, zwiedzanie muzeum pszczelarstwa i kolei itd. W programie
znalazły się równieŜ ogniska, liczne gry i zabawy, wyjścia na plaŜę, poznawanie ciekawych
osób, śpiewanki, dyskoteki, apele, zajęcia z musztry oraz wiele innych ciekawych form
spędzania czasu.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białystok.

6. „Letnie warsztaty śpiewu białego i tańca ludowego. BiałowieŜa
2011”
Głównym celem projektu było
wspieranie poczucia toŜsamości
narodowej i etnicznej poprzez
podtrzymywanie kultury i tradycji
grup
mniejszości
narodowych
zamieszkujących Podlasie, w tym:
przekazanie tradycyjnych, ginących
juŜ, pieśni ludowych mieszkańców
wschodniego
Podlasia
oraz
towarzyszących
im
innych
elementów kultury ludowej, takich
jak tańce ludowe oraz wzornictwo,
zwyczaje,
etc.
a
takŜe
zainteresowanie tą formą kultury
ludowej młodych mieszkańców Podlasia oraz całego kraju.
Podstawowym elementem projektu było zapewnienie moŜliwości nauki śpiewu ludowego
techniką śpiewu archaicznego podczas wakacyjnych warsztatów śpiewu białego, które
zostały zorganizowane w BiałowieŜy w dniach 20-30.08.2011. Zadanie to było adresowane
do młodzieŜy w wieku 16-25 lat z mniejszości narodowych mieszkających w Polsce, oraz do
wszystkich, których fascynuje muzyczna kultura regionu wschodniego Podlasia.
W warsztatach aktywny udział miał partner – Stowarzyszenie Skansen Architektury
Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia, który zapewnił Fundacji bezpłatne korzystanie
w pełni z terenu Skansenu, szczególnie z XIX-wiecznej chaty, dwóch wiat krytych gontem
oraz duŜej stodoły, gdzie młodzieŜ podzielona na dwie grupy warsztatowe 2 razy dziennie
odbywała zajęcia muzyczne i taneczne, a wieczorami zajmowała się rękodziełem.
Warsztaty przeprowadzone zostały przez dwie doświadczone i wykwalifikowane
instruktorki, śpiewaczki zespołu folklorystycznego „śemerwa” z Bielska Podlaskiego - Annę

Fionik i Aleksandrę Pierewoj. Podczas warsztatów młodzieŜ zapoznała się z techniką
śpiewu archaicznego, zwaną teŜ śpiewokrzykiem lub śpiewem białym. Wiedza
etnograficzna była dozowana poprzez wykłady, pogadanki, prezentacje archiwalnych
filmów, „opowiadających” o dziedzictwie kultury muzycznej, a takŜe o „odchodzącej” juŜ
gwarze miejscowej ludności, którą posługuje się juŜ coraz mniejsza grupa ludzi, głównie
osoby starsze.
Zadania edukacyjne były przeplatane elementami wakacyjnego wypoczynku i poznawania
przepięknego i bogatego krajobrazu Puszczy Białowieskiej, pierwotnego lasu - jednego
z największych kompleksów leśnych Europy Środkowej i jedynego w Europie nizinnego lasu
naturalnego.
Na
zakończenie
warsztatów
zorganizowany został w duŜej stodole
w Skansenie otwarty koncert dla
wszystkich mieszkańców BiałowieŜy
i okolic oraz przebywających w tym
czasie w BiałowieŜy turystów. Występy
młodzieŜy
uświetnił
duet
folklorystyczny „Zaranica” z Krynek.
Dzięki dotacji został teŜ opracowany
i wydany w nakładzie 500 sztuk folder
dotyczący śpiewu białego i folkloru
ludowego w relacjach uczestników
projektu. Mamy nadzieję, Ŝe jego
zawartość posłuŜy równieŜ jako
materiał dydaktyczny mówiący o potrzebie przetrwania dziedzictwa kulturowego tego
regionu.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Ministera Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

7. Międzynarodowa Konferencja „Kościół prawosławny na Bałkanach
i Rzeczpospolitej Obojga Narodów – wzajemne relacje oraz wspólna
tradycja”
Zadanie polegało na zorganizowaniu wspólnie przez Akademię Supraską i Uniwersytet
w Białymstoku międzynarodowej konferencji
naukowej, na której temat wybrano
wzajemne relacje oraz wspólne tradycje
wynikające
z
oŜywionych
kontaktów
pomiędzy Kościołem Prawosławnym na
historycznych ziemiach Rzeczypospolitej
Obojga Narodów oraz krajami bałkańskimi.
Do udziału w konferencji zostały zaproszone
osoby z kilku krajów europejskich. Akademia
Supraska
nawiązała
kontakty
z uniwersytetami w Polsce (Uniwersytet w
Białymstoku, Uniwersytet Jagieloński) i w
Europie
(Uniwersytety
w
Atenach,
Tesalonikach, Wenecji, Brześciu, Wilnie,
Moskwie).
Międzynarodowa konferencja naukowa zawierała kilka elementów programowych: część
wykładową (VII sesji), koncert towarzyszący, promocję wydawnictw i wyjazd studyjny
na Litwę.

W dniach 15-17 września 2011 roku odbyła się konferencja, której sesje naukowe zawierały
wykłady na temat wzajemnego oddziaływania na tradycję Kościołów prawosławnych oraz
kulturę pomiędzy krajami bałkańskimi i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W trakcie
konferencji zostało przedstawionych 25 referatów dotyczących aspektów: religijnych,
politycznych, kulturowych i społecznych.
Koncert muzyki cerkiewnej miał charakter bardziej przystępny dla szerokiej publiczności,
w szczególności dla młodego słuchacza. Chór Politechniki Białostockiej „Polifonia” wykonał
tradycyjne pieśni liturgiczne i ludowe z Bałkan. Celem koncertu było przedstawienie
serbskiego śpiewu cerkiewnego, aby słuchacze mogli przekonać się o głębi i pięknie śpiewu
bizantyjskiego.
Natomiast wyjazd studyjny do Wilna (Litwa) pozwolił
uczestnikom konferencji zapoznać się z kulturą
dawnej
Rzeczypospolitej.
Dzięki
współpracy
z Kościołem Prawosławnym na Litwie, chętni mieli
moŜliwość zwiedzić Wilno oraz zapoznać się
z księgozbiorami bibliotek wileńskich.
Po konferencji pozostał równieŜ szczególny ślad w
postaci ksiąŜki zatytułowanej „Latopisy Akademii
Supraskiej vol. II. Kościół Prawosławny na Bałkanach
i w Polsce – wzajemne relacje oraz wspólna
tradycja”.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Prezydenta Miasta Białegostoku.

8. „Podlasie w obiektywie – promocja materialnego i
niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski wschodniej.
Międzynarodowe warsztaty fotograficzne z prawosławiem w tle”
W dniach 28-30 października w Akademii Supraskiej odbyły się warsztaty fotograficzne
zorganizowane przez serwis Orthphoto.net, Akademię Nikona i Fundację Oikonomos. 22
osoby przez weekend poznawały tajniki fotografii i uczestniczyły w naboŜeństwach.
MoŜliwość integracji zapewniło ognisko, przy
którym śpiewano pieśni i ballady ludowe.
Koordynator ds. szkoleń Akademii Nikona, Michał
Leja,
wprowadził
słuchaczy
w
podstawy
fotografowania. Wszystkie osoby miały okazję
wykonywać zdjęcia przy uŜyciu 5-kilogramowego
obiektywu, co było nie lada wyzwaniem. Aleksander
Wasyluk zaprezentował równieŜ zdjęcia twórców
portalu Orthphoto.net, które tworzą wystawę o
monastycyzmie. Następnego dnia w południe
zwiedzano Muzeum Ikon. Odbyła się dyskusja na
temat
zdjęć
zamieszczonych
na
portalu
Orthphoto.net
i
podsumowaliśmy
3-dniowe
warsztaty. Na zakończenie przybył Wiktor Wołkow zaprezentował swoje zdjęci i opowiedział swojej przygodzie z fotografią.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego.

9. Inne formy działalności statutowej Fundacji „Oikonomos”
W 2011 r. Fundacja „Oikonomos” wsparła równieŜ inicjatywy innych instytucji i organizacji
związanych z kulturą, historią i społecznością prawosławną. Były to:

1. Wsparcie projektu „Poprawa
Orthodoxia”

jakości

transmisji

na Ŝywo

Radia

Celem projektu była poprawa jakości transmisji na Ŝywo Radia Orthodoxia.
W ramach projektu
zakupiono specjalistyczny sprzęt, który następnie
skonfigurowano i przystosowano do prowadzenia transmisji z dowolnego
wydarzenia religijnego i społeczno-kulturalnego. Dzięki temu zadaniu między
innymi po raz pierwszy przeprowadzoo bezpośrednią trasmisję z uroczystości na
Św. Górze Grabarce w dniach 18-189 sierpnia 2011 r.
Koszt zakupu nowych urządzeń wyniósł 8.190,17 zł, z czego 8.000 zł zostało dofinansowane
przez Fundację „Oikonomos”.

2. Wsparcie projektu „Questing supraski”
Ideą Questingu Supraskiego było stworzenie pętli turystycznospacerowej
wiodącej
pośród
najciekawszych
zabytków
i najurokliwszych miejsc 500-letniego miasteczka. Projekt polegał
na zaprojektowaniu i ustawieniu 21 plansz z wierszowanymi
łamigłówkami-zadaniami - wynikiem otwartych warsztatów
literackich, które mają oprowadzać turystów po Supraślu
i zapoznawać ich z jego historią, tradycjami, legendami,
ciekawostkami i anegdotami. Rymy zawierające edukacyjne treści,
trzeba będzie zapamiętać lub zanotować, aby trafić na kolejny cel.
Cała trasa ma 8 km i jest absolutnie dla kaŜdego. W kaŜdym
momencie moŜna ją przerywać, zbaczając na szczegółowe
zwiedzanie, zakupy, posiłek, relaks czy nocleg i powracać w celu
jej kontynuowania. Akcji i trasie towarzyszy promocyjne
wydawnictwo.
Organizatorem projektu by Daniel Kiermut i Towarzystwo Krzewienia Kultury LOTOS,
a współfinansowany był ze środków Fundacji „Oikonomos” (w kwocie 1.000 zł) i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

3. Wsparcie projektu „Dom Spokojnej Starości św. Proroka Eliasza”
Z
błogosławieństwa
Jego
Ekscelencji
Najprzewielebniejszego
Jakuba,
Arcybiskupa
Białostockiego i Gdańskiego, w Białymstoku-Dojlidach
został utworzony Dom Spokojnej Starości św. Proroka
Eliasza. Grupa parafian, zainspirowana ideą poszanowania
godności osoby ludzkiej, niesienia profesjonalnej opieki i
pomocy, szczególnie osobom starszym i samotnym,
zaangaŜowała się w prace na rzecz utworzenia Domu
Spokojnej Starości. W związku z tym podjęto decyzję o
adaptacji budynku katechetycznego, który stanie się
miejscem przyjaznym dla osób potrzebujących. Niezbędny jest jego kapitalny remont i
przystosowanie do tego typu działalności (winda, podjazdy, pokoje z łazienkami itp.).
Fundacja „Oikonomos” dofinansowała prace projektowe oraz remont w kwocie 9.874,40 zł.

10. Inne formy działalności Akademii Supraskiej
 Zimowisko dla dzieci – 31 stycznia - 5 lutego 2011 r.
W zimowisku wzięło udział 20 dzieci w wieku 9-13 lat z Białegostoku i okolic. Opiekunami
były Anna Petelska oraz Magdalena Kołodko. Bogaty program wypełniły wspólne gry i
zabawy, zwiedzanie Supraśla i okolic. Dzieci brały równieŜ udział w zajęciach
organizowanych przez Centrum Kultury w Supraślu. Codzienne modlitwy oraz naboŜeństwa
pozwoliły na przybliŜenie wszystkim Prawosławia.
 Finał Prawosławnej Olimpiady Wiedzy Religijnej - 03-04 marca 2011 r.
W Akademii Supraskiej odbył ogólnopolski finał Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej,
organizowanej przez Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Jej
temat brzmiał: „Wiedza ogólna o Piśmie Świętym Starego Testamentu”. Do centralnego
etapu olimpiady, który trwał dwa dni, zakwalifikowało się 14 osób. Oprócz uczestnictwa w
naboŜeństwach olimpijczycy wzięli udział w kolacji połączonej z ogniskiem, mieli równieŜ
moŜliwość skorzystania z zajęć edukacyjnych przygotowanych przez Muzeum Ikon w
Supraślu.

 Wielkopostne rekolekcje - „Duchowość prawosławia – Św. Maria Egipcjanka”
- 8-10 kwietnia 2011 r.
Warsztaty przyciągnęły do Akademii Supraskiej 15 osób w róŜnym wieku z Białegostoku i
okolic. Część osób przyjechała po raz kolejny chcąc poznać teologiczne podstawy
Wielkiego Postu. Uczestnicy oprócz udziału w naboŜeństwach mogli równieŜ dowiedzieć się
o przedstawieniu kobiet w ikonografii (mgr Jan Grigoruk) oraz wysłuchać referatu na temat
„śywot św. Marii Egipcjanki – spotkanie ze starcem Zosimą (o. Jarosław Jóźwik).

 Projekt GUTW – Poznajemy piękno Prawosławia - 28 kwietnia – 05 maja 2011 r.
Grupa 50 osób zorganizowana przy GUTW przyjechała po raz kolejny do Supraśla w celu
zapoznania się z pięknem regionu oraz Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Dla grupy
zorganizowane były liczne wycieczki po okolicznych Cerkwiach oraz muzeach Podlasia.
Jedną z głównych atrakcji był udział w Festiwalu Cerkiewnego Dzwonienia oraz występów
chórów cerkiewnych.

 III Międzynarodowy Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia "Obwieszcza, wychwala,
nawołuje” - 30 kwietnia – 1 maja 2011 r.
Festiwal organizowany przez Muzeum Ikon w Supraślu przy współpracy Akademii
Supraskiej. Festiwal po raz pierwszy miał charakter międzynarodowy i jest jedyną tego
rodzaju imprezą w Polsce. Jego celem jest przede wszystkim kultywowanie ginącej, a
unikatowej twórczości cerkiewnego dzwonienia. To takŜe moŜliwość porównania tradycji
dzwonienia: polskiej, rosyjskiej czy białoruskiej. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 23

uczestników, kilkunastu dzwonników z Polski, m.in. z
Białegostoku, Hajnówki i Warszawy, a takŜe z zagranicy:
Rosji, Litwy i Białorusi. W większości
doświadczeni
dzwonnicy, którzy na co dzień grają na dzwonach w swoich
parafiach. Wśród uczestników było takŜe kilka kobiet.

 Koncert chóru im. Bogdana Onisimowicza – 23 czerwca 2011 r.
Koncert chóru im Bogdana Onisimowicza zorganizowany dla grupy 30 osób z Francji.
 Sympozjum Stowarzyszenia Architektów - 24-25 czerwca 2011 r.
W Akademii Supraskiej odbyło się Sympozjum Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej
Polskiej, przygotowujących Międzynarodową Konferencję nt. „Miejsca Duchowe”.
Uczestniczyli w nim architekci z Francji, Węgier, Czarnogóry oraz Polski. Oprócz wykładów
i dyskusji uczestnicy mieli okazję wysłuchać koncertu chóru z Gruzji oraz obejrzeć zdjęcia
Wiktora Wołkowa. W sympozjum wzięło udział 11 osób.
 „Lato z ikoną 2011” - 01-10 lipca 2011 r.
Warsztaty zorganizowane dla grupy 20 osób składających się z dzieci, młodzieŜy oraz osób
dorosłych. Inicjatywa wyszła od pana Marka Bagińskiego, którego córka uczestniczyła w
ubiegłym roku w naszych warsztatach. Ze względu na duŜą liczbę osób zainteresowanych
naszymi wakacjami postanowiliśmy wydzielić grupę osób, które znały się wcześniej z
innych inicjatyw społeczno – kościelnych i zorganizować dla nich oddzielny turnus.
 Warsztaty plastyczno – ikonograficzne dla dzieci i młodzieŜy - 18-29 lipca 2011 r.
Wzięła w nich udział 38 osobowa grupa dziecięco- młodzieŜowa (w wieku 10-16 lat).
Głównym celem projektu było praktyczne zapoznanie uczestników z procesem
powstawania ikony. KaŜde dziecko pracowało nad własną ikoną pod okiem doświadczonych
ikonografów. WłoŜony wysiłek, aktywne uczestnictwo w zajęciach, a takŜe skupienie i
cierpliwość pozwoliły młodym ludziom na pogłębianie wiedzy o Prawosławiu. Duchowy
wymiar obozu wspomagała codzienna modlitwa, uczestnictwo w Boskiej Liturgii oraz w
Akafiście do Ikony Matki BoŜej Supraskiej. Wspólne działania w grupie prawosławnych
rówieśników były okazją do rozwijania przez dzieci umiejętności pro-społecznych, jak
równieŜ budowania pozytywnych więzi koleŜeńskich.

Obóz roboczy w Monasterze Zwiastowania NMP w Supraślu - 01-14 sierpnia 2011 r.
11 osób (5 chłopców i 6 dziewczyn) brało udział w przygotowaniach oraz pracach
porządkowych po święcie Supraskiej Ikony Bogurodzicy. W programie przewidziane były
prace na rzecz monasteru, uczestnictwo w naboŜeństwach oraz wspólne spędzanie czasu
zapoznając się z historią monasteru.



Wystawa prac uczestników warsztatów plastyczno-ikonograficznych -20 sierpnia – 25
września 2011 r.
Ikony moŜna było oglądać w Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy św. Mikołaja 5 w
Białymstoku. W dniu 25 września odbył się uroczysty finisaŜ, podczas którego młode osoby
odbierały swoje ikony do domu. W ramach finisaŜu moŜna było obejrzeć zdjęcia wykonane
w trakcie procesu tworzenia ikon oraz wysłuchać pieśni wykonane przez chór dziecięco –
młodzieŜowy z Parafii ZNMP w Starosielcach.


 Forum Myśli Teologicznej - 25 listopada 2011 r.
Pierwszy wykład w ramach Forum Myśli Teologicznej „Dostojewskiego wizja człowieka” - został wygłoszony w dniu 25
listopada w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przez
ks. dra Henryka Paprockiego. Był on połączony z finisaŜem
wystawy „Kolory prawosławia. Polska” oraz prezentacją albumu
pod tym samym tytułem. W spotkaniu wzięło udział ponad 60
osób. Kolejne spotkania z wykładowcami Uniwersytetu w
Białymstoku w ramach Forum Myśli Teologicznej będą odbywać się
w Akademii Supraskiej (ul. Klasztorna 1, Supraśl).
 Seminarium Muzeum Ikon w Supraślu - 08-10 grudnia 2011 r.
Dyrektorzy oraz pracownicy muzeów z Polski, posiadających w swoich zbiorach ikony,
przez trzy dni dyskutowali nad najwaŜniejszymi problemami występującymi przy
ekspozycjach. Poruszony został problem terminologii występującej przy opisie ikon.
Postanowiono zorganizować ponowne seminarium w następnym roku.
 Warsztaty ikonograficzne dla dzieci z Zurychu - 22-31 grudnia 2011 r.
Siedmioro dzieci oraz dwoje wychowawców ze stowarzyszenia „Matrioszka”, przyjechało
do Polski na zaproszenie Stowarzyszenia Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Polsce.
Dzieci uczestniczyły pod okiem Anny Motowickiej w warsztatach ikonograficznych oraz pod
opieką Anny Gryniewickiej zapoznawały się z Prawosławiem w Polsce. Wspólna kolacja z J.
E. Przewielebnym Biskupem Supraskim Grzegorzem zakończyła kolejny projekt Akademii
Supraskiej.

Sprawozdanie zostało przygotowane przez Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” w składzie:
Magdalena śdanuk – Prezes Fundacji „OIKONOMOS”
Danuta Szpilko – Wiceprezes Fundacji „OIKONOMOS”
Łukasz Nazarko – Członek Zarządu Fundacji „OIKONOMOS”
Piotr Krupicz – Członek Zarządu Fundacji „OIKONOMOS”
oraz ks. Jarosława Jóźwika – Kanclerza Akademii Supraskiej.

..............................................
(Prezes Zarządu Fundacji)

............................................
(Wiceprezes Zarządu Fundacji)

Sprawozdanie zostało przedłoŜone do
do zatwierdzenia Zgromadzeniu Fundatorów.
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