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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: 542-28-42706.
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 służących 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 służących 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.
Skład Rady Fundacji, funkcjonujący w 2013 r., przedstawiał się następująco:
Piotr Radziszewski – Przewodniczący Rady
Jarosław Werdoni – Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Łapko – Członek Rady
ks. Marek Ławreszuk- Członek Rady
Mariusz Nikiciuk- Członek Rady
ks. Jarosław Pagór - Członek Rady
Halina Parafianowicz - Członek Rady
Jerzy Półjanowicz - Członek Rady
Jan Smyk - Członek Rady
Joanna Maria Filas Kaczan - Członek Rady
Adam Musiuk - Członek Rady
Iwona Hulko - Członek Rady
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W 2013 r. w skład Zarządu wchodzili:
-Magdalena Żdanuk – Prezes Fundacji, zam. Białystok, ul. Chłopska 2
-Danuta Szpilko – Wiceprezes 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.
W 2013 r. Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” odbył dziesięć posiedzeń w następujących
terminach: 17.01.2013, 04.02.2013, 19.02.2013, 05.0 3.2013, 10.06.2013, 01.07.2013,
12.08.2013, 02.09.2013, 07.10.2013, 23.12.2013.
Fundacja w 2013 r. korzystała z użyczonego pomieszczenia w Centrum Kultury Prawosławnej,
gdzie mieściło się jej biuro oraz z budynków klasztornych, użyczonych przez Klasztor Męski
Zwiastowania N.M.P w Supraślu, z przeznaczeniem na prowadzenie w nich Akademii
Supraskiej.
Księgowość Fundacji w 2013 r. prowadzona była przez biuro rachunkowe (Kancelaria KsięgowoPodatkowa Biegłego Rewidenta Eliza Sacharczuk).
W 2013 r. Fundacja zatrudniała jednego pracownika na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
na stanowisku referenta.
Fundacja „OIKONOMOS”, będąca Organizacją Pożytku Publicznego, uzyskała w 2013 r. z 1%
podatku dochodowego za 2012 r. kwotę 54.268,15 zł.
W roku 2013 Fundacja „OIKONOMOS” nie podjęła działalności gospodarczej.
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II. Uchwały Zarządu Fundacji
UCHWAŁA NR 1/Z/2013 z dn. 17.01.2013 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o przeniesieniu konta Fundacji
„Oikonomos” z Kredyt Banku S.A. do Banku Pekao S.A. oraz o całkowitym zamknięciu
rachunku w Kredyt Banku S.A.
UCHWAŁA NR 2/Z/2013 z dn. 04.02.2013 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie
oszczędnościowego w Banku Pekao S.A.

zadecydował

o

otwarciu

rachunku

UCHWAŁA NR 3/Z/2013 z dn. 19.02.2013 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o sfinansowaniu ze środków z 1%
podatku druku pocztówki ze zburzoną w 1999 roku cerkwią pw. Świętej Trójcy (wieś Petrič,
Kosovo i Metochia) wydanej przez Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w kwocie
184,50 zł.
UCHWAŁA NR 4/Z/2013 z dn. 05.03.2013 r.
Zarząd Fundacji OIKONOMOS jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe Fundacji
„OIKONOMOS” za rok 2012.

UCHWAŁA NR 5/Z/2013 z dn. 05.03.2013 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o dofinansowaniu w kwocie 1.500,00
zł projektu „Zimowisko w Akademii Supraskiej 2013” ze środków z 1% podatku.
UCHWAŁA NR 6/Z/2013 z dn. 10.06.2013 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o otwarciu lokaty odnawialnej
w banku Pekao S.A. na kwotę 45.000 zł.
UCHWAŁA NR 7/Z/2013 z dn. 01.07.2013 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o sfinansowaniu ze środków z 1%
podatku kosztów projektu „Wymiana polsko-rumuńska – Ogród Przyszłości” w kwocie 890,05
zł.
UCHWAŁA NR 8/Z/2013 z dn. 12.08.2013
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o sfinansowaniu ze środków z 1%
podatku projektu pt. „Wyposażenie STUDIA 2 Radia ORTHODOXIA” w kwocie 8.000,00 zł.

UCHWAŁA NR 9/Z/2013 z dn. 02.09.2013 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o przeznaczeniu środków z 1%
na sfinansowanie wkładu własnego do następujących projektów Fundacji:
−warsztaty kulinarne „Tutejsze smaki” - w kwocie 184,84 zł
−„Półkolonie dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury Prawosławnej 2013” - w kwocie
1.334,00 zł
−warsztaty filmowo-historyczne „Tropiciele historii” – w kwocie 4.418,37 zł.
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UCHWAŁA NR 10/Z/2013 z dn. 02.09.2013 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o dofinansowaniu w kwocie 2.000,00
zł projektu Stowarzyszenia Prawosławna Inicjatywa OrthNet pt. "Partnerstwo Wschodnie.
Dialog na płaszczyznie Prawosławia” ze środków uzyskanych z wpłat z 1% podatku.
UCHWAŁA NR 11/Z/2013 z dn. 07.10.2013 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 23.996,55 zł.
UCHWAŁA NR 12/Z/2013 z dn. 07.10.2013 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o dofinansowaniu w kwocie 700,00
zł projektu "XVIII Ogólnokrajowego Turnieju Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej”
Prawosławnego Klubu Sportowego DYNAMIS ze środków uzyskanych z wpłat z 1% podatku

UCHWAŁA NR 13/Z/2013 z dn. 23.12.2013 r.
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o przeznaczeniu środków z 1%
na sfinansowanie wkładu własnego do następujących projektów Fundacji:
−"Z kulturą ludową przez pokolenia" – warsztaty dla dzieci i seniorów – w kwocie 2.132,93 zł
−Międzynarodowa Konferencja „Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty” – w kwocie 4.806,00
zł
−publikacja pokonferencyjna „Latopisy Akademii Supraskiej” - w kwocie 1.148,49 zł
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III. Działalność programowa w 2013 roku
1. Projekty Fundacji „Oikonomos” i Akademii Supraskiej
Zimowisko w Akademii Supraskiej
W dniach 27.01-02.02.2013 r. w Akademii Supraskiej odbyło się zimowisko, którego głównym
celem było zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnego wypoczynku w gronie prawosławnych
rówieśników. W zimowisku wzięło udział 24 dzieci z Białegostoku i okolic w wieku 9-13 lat.
Bogaty program wypełniły wspólne gry i zabawy, zwiedzanie Supraśla i okolic. Dzieci brały
również udział w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.
Codzienne modlitwy oraz nabożeństwa pozwoliły na przybliżenie wszystkim Prawosławia.

Forum Myśli Teologicznej – edycja 2012/2013
Akademia Supraska kontynuowała rozpoczętą w 2012 roku edycję Forum Myśli Teologicznej.
W 2013 roku w ramach Forum odbyły się następujące spotkania:
• 8 lutego 2013 r. „Eklezjologia Cerkwi Prawosławnej” - prowadzenie ks. dr Jerzy Tofiluk
• 8 marca 2013 r. „O. Paweł Florenski” - prowadzenie ks. dr Henryk Paprocki
• 29 marca 2013 r. „Antropologia chrześcijańska” - prowadzenie ks. dr Jerzy Tofiluk
• 12 kwietnia 2013 r. „Sergiusz Bułgakow” - prowadzenie ks. dr Henryk Paprocki
• 26 kwietnia 2013 r. „Antropologia- śmierć a życie wieczne” - prowadzenie ks. Jerzy Tofiluk
• 7 maja 2013 r. „Mikołaj Bierdiajew” - prowadzenie ks. dr Henryk Paprocki
• 24 maja 2013 r. „Antropologia- początek życia” - prowadzenie ks. dr Jerzy Tofiluk.
• 21 czerwca 2013 r. „Lew Szestow” - prowadzenie ks. dr Henryk Paprocki.

Seminarium „Religia, media i polityka w Polsce – perspektywa mniejszości”
„Religia, media i polityka w Polsce –
perspektywa
mniejszości”
to
seminarium
poświęcone
obecności
prawosławia w mediach, które odbyło
się w dniach 8–10 marca 2013 r. w
ramach Europejskiego Forum Mediów
Religii i Demokracji, do którego
Fundacja została zaproszona przez
Stichting Sigtuna ze Szwecji. Spotkanie
zostało zorganizowane przez Fundację
„Oikonomos”
oraz
Stowarzyszenie
Prawosławna Inicjatywa OrthNet przy
współpracy z Akademią Supraską.
Tematyka wystąpień koncentrowała się
na miejscu prawosławia w przestrzeni publicznej w Polsce, perspektywie mniejszości
prawosławnej na przedstawianie religii w polskich mediach, a także głównych wyzwaniach
stojących przed Kościołem i jego wiernymi wynikających z interakcji religii, mediów i polityki.
Prelegentami byli: ks. dr Jerzy Tofiluk (PSD, ChAT), prof. Andrzej Sadowski (UwB), ks. dr
Andrzej Kuźma (PSD, ChAT), ks. dr Henryk Paprocki (PSD, TVP), dr Nicolas Kazarian (Instytut
św. Sergiusza w Paryżu), Tomasz Tarasiuk (Cerkiew.pl). W seminarium czynny udział wzięli
również znani prawosławni działacze i politycy – Eugeniusz Czykwin, Marek Masalski oraz
Sławomir Nazaruk. Każde wystąpienie było wstępem do żywej dyskusji z udziałem
przedstawicieli mediów, nauki, polityków i duchownych. Wyniki tego spotkania, jak również
pzostałych seminariów odbywających się w ramach Forum, zostaną przedstawione na
międzynarodowej konferencji organizowanej przez szwedzkiego partnera w maju 2014 r.
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Wielkopostne spotkania modlitewno-teologiczne
W dniach 19-21 kwietnia 2013 r, w Monasterze Supras kim odbyły się „Wielkopostne spotkania
modlitewno- teologiczne”. Organizatorami wydarzenia byli: Monaster Zwiatowania NMP,
Akademia Supraska oraz Katedra Teologii Prawosławnej UwB. W spotkaniu wzięło udział 20
osób. Spotkania z uczestnikami prowadzili: o. archimandryta dr hab. Warsonofiusz
„Wprowadzenie do Duchowości monastycznej”, o. archimandryta dr Andrzej(Borkowski):
„Duchowy wymiar kultu maryjnego”, ks. dr Marek Ławreszuk: „Duchowy i liturgiczny wymiar
sakramentu spowiedzi”, ks. Jarosław Jóźwik: „Nabożeństwa Wielkiego Postu”. Wieczorem
wszyscy uczestnicy mieli możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi. Po nabożeństwie
odbyło się spotkanie z władyką Grzegorzem. Kolejny i zarazem ostatni dzień rekolekcjiniedzielę, uwieńczyło wspólne uczestnictwo w Boskiej Liturgii, po której uczestnicy spotkań
udali się do swoich domów.

V Międzynarodowy Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia oraz wystawa
W dniach 10-12 maja 2013 r. odbył się jubileuszowy – piąty - Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia
"Obwieszcza, wychwala, nawołuje”. W tym roku do konkursu zgłosiło się ponad 30
uczestników, pochodzących z Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy i Niemiec. Zwycięzcą został
Wasilij Wakatow z Moskwy, drugie miejsce zajęła Julia Łotowa również z Moskwy. Trzecie ex
aequo Mikołaj Samerin z Jarosławia w Rosji i Paweł Pawluczuk z Hajnówki. W tym roku po raz
pierwszy zgromadzona publiczność (ok. 150 osób) mogła nie tylko usłyszeć, ale także zobaczyć
festiwal dzięki ustawieniu dużego ekranu LED na terenie dziedzińca Monasteru Zwiastowania
NMP.

Jedną z atrakcji tegorocznego festiwalu była plenerowa wystawa fotograficzna zorganizowana
przez Fundację "Oikonomos"/Akademię Supraską, Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum
Podlaskiego oraz Stowarzyszenia Prawosławna Inicjatywa OrthNet, właściciela serwisu
internetowego OrthPhoto.net. Na wystawie umieszczone były zdjęcia nadesłane przez
użytkowników serwisu, prezentujące zarówno zdjęcia samych dzwonów, jak i ciekawych
dzwonnic czy ujęcia dzwonników podczas dzwonienia. Wystawa została otwarta podczas
Festiwalu; była także jedną z atrakcji ogólnopolskiej Nocy Muzeów 18-19 maja 2013 r. Oglądać
ją można było przez całe lato, gdyż miejscem prezentowania wystawy było ogrodzenie
Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu, od strony bulwarów nad rzeką.

II Paschalny Pikinik Rodzinny
W dniu 18 maja 2013 r. Akademia Supraska zorganizowała drugie już paschalne spotkanie
rodzin, szczególnie dla tych z dziećmi, dla których wolontariusze przygotowali specjalne
zajęcia. Celem spotkania było wspólne świętowanie w paschalnym okresie, integracja
prawosławnego środowiska, umożliwienie poznania się dzieciom. W programie znalazł się
m.in. wykład o.Warsonofiusza "Prawosławna rodzina we współczesnym świecie", wspólne
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biesiadowanie w plenerze, atrakcje dla dzieci, przejazd ciuchcią po Supraślu. W wydarzeniu
wzięło udział ok. 30 osób.

Polsko-Rumuńska Wymiana Młodzieży
W dniach 28.05-05.06.2013 r. grupa młodych ludzi z Polski brała udział w międzynarodowym
projekcie polsko-rumuńskiej wymiany młodzieżowej, finansowanej przez Komisję Europejską
w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. Projekt pt. „Ogród Przyszłości” był
przygotowywany wspólnie przez Fundację „Oikonomos” (Białystok, Polska) oraz
Stowarzyszenie St. Mina (Constanta, Rumunia). W projekcie uczestniczyli wolontariusze
z Polski i Rumunii w wieku 16-25 lat oraz młodzież niepełnosprawna umysłowo z Dziennego
Domu Opieki w Constanta (Rumunia). Celem projektu było stworzenie przyjaznego środowiska,
promującego tolerancję i solidarność międzyludzką, różnorodność kulturową, nieformalną
edukację i aktywne zaangażowanie młodzieży. Chcieliśmy również pokazać przykład
społeczności, która promuje działania będące wyrazem troski o otaczającą nas naturę. W
ramach projektu uczestnicy stworzyli – przy pomocy architekta krajobrazów oraz pracowników
ośrodka – miniaturowy ogród w największym parku miasta, który ma być symbolem takiego
przyjaznego środowiska, gdzie wszyscy są otoczeni życzliwością, bez względu na wiek, płeć,
narodowość czy ułomności fizyczne czy psychiczne.

Warsztaty kulinarne „Tutejsze smaki”
W dniu 29 czerwca 2013 r.odbyło się kolejne spotkanie integracyjne, tym razem skierowane
głównie do pań, które chciałyby nauczyć się potraw charakterystycznych dla naszrgo regionu
kraju. Pierwszym spotkaniem z planowanego cyklu były warsztaty przygotowywania mrowiska,
prowadzone przez matuszkę Iwonę Romańczuk. Zostały zorganizowane one w zapleczu
kuchennym Centrum Kultury Prawosławnej. W warsztatach wzięło udział ok. 13 osób.

Warsztaty plastyczno-ikonograficzne dla dzieci i młodzieży
W dniach 15-27 lipca 2013 r. Akademia Supraska zorganizowała warsztaty ikonograficzneplastyczne dla dzieci w wieku 10-15 lat. Głównym celem warsztatów było pogłębienie wiedzy o
prawosławiu i jego podstawowych zasadach poprzez własnoręczne pisanie ikony, uczestnictwo
Boskiej Liturgii, a także poprzez samo przebywanie na terenie Monasteru pw. NMP. W ramach
prowadzonych działań odbyły się także różnorodne zajęcia tematyczne pozwalające zdobyć
nowe doświadczenia, odkryć w sobie nowe umiejętności i rozwinąć własne talenty. Wspólne
gry i zabawy w grupie pozwalały na budowanie pozytywnych więzi koleżeńskich i nawiązanie
nowych przyjaźni między dziećmi. W warsztatach wzięło udział 24 dzieci.
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Półkolonie dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury Prawosławnej
W dniach 29. 07-09.08. 2013r. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyły się
półkolonie letnie zorganizowane przez Fundację „OIKONOMOS”. 22-osobowa grupa dzieci
mogła w sposób atrakcyjny spędzić tegoroczne wakacje. Program półkolonii był bardzo
różnorodny i ciekawy dla wszystkich uczestników. Młodzi uczestnicy mogli wykazać się w
zajęciach plastycznych oraz grach i zabawach ruchowych, brali udział w zajęciach
edukacyjnych w Muzeum Wojska, a w Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Muzeum Wsi,
Dodatkowymi atrakcjami były także wycieczka do Tykocina ze zwiedzaniem Zamku, wyjście do
kina i na basen.

Warsztaty filmowo-historyczne pt. „Tropiciele historii”
W dniach 27 lipca - 02 sierpnia w Akademii Supraski ej odbyły się warsztaty filmowohistoryczne dla młodzieży. W przedsięwzięciu wzięło udział 11 młodych ludzi (14-16lat) z
Podlasia, z Walencji i z Brukseli, którzy podczas intensywnej pracy pod okiem instruktorów,
stworzyli jednoodcinkowy program kulturalny o Supraślu - zmierzyli się z próbą powstawania
filmu dokumentalnego. Instruktorami na naszych warsztatach byli Ireneusz Prokopiuk i Marek
Włodzimirow – twórcy wielu filmów dokumentalnych i fabularnych, zdobywcy wielu nagród na
festiwalach kina niezależnego w Polsce. Jako efekt warsztatów powstał krótki film, stworzony
przez uczestników.

Obóz roboczy w Monasterze Zwiastowania NMP w Supraślu
Podczas kolejnego już obozu roboczego, który odbył się w dniach 1 – 10 sierpnia 2013 r.,
uczestniczący w nim chłopcy pomagali przy remontach budynków monasterskich, sprzątaniu i
pracach porządkowych na podwórku, dziewczęta przygotowywały pokoje dla gości oraz
pomagały w kuchni. Podczas obozu młodzież miała możliwość codziennego uczestnictwa w
monasterskich nabożeństwach. W wolnym czasie uczestnicy obozu mieli okazję skorzystać z
atrakcji w postaci spływu kajakowego, czy spacerów po Supraślu. Podczas święta młodzież
zajmowała się pilnowaniem porządku w cerkwi i na terenie monasteru. W obozie wzięło udział
12 osób.

„Z kulturą ludową przez pokolenia” – warsztaty dla dzieci i seniorów
Ideą projektu było zacieśnienie więzi i nawiązanie porozumienia międzypokoleniowego (dzieci
i seniorów 55+ z terenu województwa podlaskiego) poprzez poznawanie i kultywowanie
kultury ludowej Podlasia. W ramach projektu zorganizowane zostały 3 warsztaty: bibułkarstwa
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(28.09.2013r.), garncarstwa (15.10.2013r.) i kulina rne (23.11.2013r.). 19.10.2013 r. odbyła się
również wycieczka w region Puszczy Białowieskiej. Celem podróży było zwiedzanie
Białoruskiego Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Skansenu Architektury Drewnianej
Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach oraz Muzeum
Kultury Materialnej "Baćkauszczyna" w Rybołach. W miejscach tych po dziś dzień zachowały się
i kultywowane są materialne i niematerialne element y spuścizny kultury ludowej Podlasia.

Międzynarodowa Konferencja „Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty”
w dniach 21-23 listopada 2013 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Akademii
Supraskiej "Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty", współorganizowana z Uniwersytetem w
Białymstoku. Pierwszy dzień poświęcony był dwóm rocznicom: 1025 Chrztu Rusi oraz 1150 Misji
św. św. Braci Konstantego-Cyryla i Metodego. Drugi i trzeci dzień konferencji poświęcone były
problematyce kalendarza cerkiewnego; poruszono zagadnienie kalendarza w aspekcie
liturgicznym, historycznym oraz współczesnym. Wielokrotnie w trakcie konferencji przewijał
się problem reformy kalendarza oraz wprowadzenia nowego stylu w Cerkwi Prawosławnej.
Drugiego dnia odbyła się także kulturalno-krajoznawcza wycieczka, podczas której uczestnicy
konferencji mieli okazje zwiedzić cerkwie Białostocczyzny oraz wysłuchać koncertu chóru
duchowieństwa diecezji warszawsko-bielskiej w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce. Wszystkie
przygotowane na konferencję artykuły znalazły się w publikacji „Latopisy Akademii Supraskiej
- Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty”. W konferencji wzięło udział 23 prelegentów i ok. 40
słuchaczy.

Forum Myśli Teologicznej – edycja 2013/2014
Jesienią 2013 roku Akademia Supraska rozpoczęła nową edycję Forum Myśli Teologicznej. Tym
razem była ona w całości poświęcona jednemu tematowi - życiu i twórczości oraz widzeniu
świata według Fiodora Dostojewskiego. Prowadził ją ks. dr Henryk Paprocki. W 2013 roku w
ramach kolejnej edycji Forum odbyły się następujące spotkania:
• 25 października 2013 r. „Życie Dostojewskiego i rozwój jego światopoglądu”
• 15 listopada 2013 r. „Przełom w rozumieniu człowieka”

• 13 grudnia 2013 r. „Otchłań człowieka i otchłań społeczeństwa”.
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2. Inne formy działalności Fundacji „Oikonomos”
Wsparcie projektu „Wyposażenie STUDIA 2 Radia Orthodoxia”
Celem projektu było zwiększenie możliwości produkcyjnych Radia i jego dalszy rozwój poprzez
zaadaptowanie nowo pozyskanego pomieszczenia Radia na potrzeby studia nagraniowego. W
ramach projektu sfinansowano zakup meble, jak i niezbędne urządzenia (mikrofony
pojemnościowe, urządzenie rejestrujące, słuchaki studyjne, komputer z oprogramowaniem
studyjnym itp.) w kwocie 8.000 zł.

Wsparcie projektu „Dom Spokojnej Starości św. Proroka Eliasza”
Fundacja po raz kolejny wsparła prace projektowe i remont domu parafii Św. Proroka Eliasza
w Białymstoku-Dojlidach, w którym zostanie utworzony Dom Spokojnej Starości. W tym roku
trwały prace związane z wykańczaniem pomieszczeń oraz instalacjami - elektryczną oraz
wodno-kanalizacyjną. Na dalsze prace remontowe Fundacja „Oikonomos” przekazała
23.996,55 zł.

Wsparcie projektu „Polska – Partnerstwo Wschodnie. Dialog na płaszczyźnie
Prawosławia”
Głównym założeniem projektu Stowarzyszenia Prawosławna Inicjatywa OrthNet było
przybliżenie historii i współczesności kultury Polski postrzeganej przez pryzmat prawosławia.
Zrealizowano ów cel poprzez zaprezentowanie wystawy Kolory Prawosławia. Polska w
stolicach i innych miastach ośmiu krajów: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rumunii, Bułgarii,
Serbii i Gruzji, wydanie albumu do wystawy oraz fotocasta ze zdjęciami i podkładem
muzycznym. Fundacja przekazała na ten cel dofinansowanie w kwocie 2.000 zł.

Wsparcie XVII
Prawosławnej

Ogólnokrajowego

Turnieju

Piłki

Koszykowej

Młodzieży

Turniej Piłki Koszykowej był organizowany przez Prawosławny Klub Sportowy Dynamis pod
Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku i
Podlaskiego Kuratora Oświaty. Jego celem była integracja prawosławnej młodzieży poprzez
sport, propagowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie patologiom, kształtowanie
postaw fair play. W Turnieju udział wzięło 30 drużyn ze szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół średnich. W ramach projektu sfinansowano zakup pamiątkowych koszulek oraz medali
dla uczestników w kwocie 700 zł.

Wsparcie projektu „Za Serbskie Kosowo”
Fundacja wsparła inicjatywę Bractwa Cerkiewneego Trzech Świętych Hierarchów, którzy w
ramach upamiętnienia V rocznicy oderwania Kosowa od Serbii zorganizowali więc Poparcia
Narodowi Serbskiemu na Placu Miejskim przy Ratuszu w Białymstoku. Jednym z elementów tej
inicjatywy było zwrócenie uwagi na niszczone wielowiekowe dziedzictwo Kosowa i Metochii.
Fundacja sfinansowała druku pocztówki ze zburzoną w 1999 roku cerkwią pw. Świętej Trójcy
(wieś Petrič, Kosovo i Metochia) w kwocie 184,50 zł.
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3. Współorganizacja spotkań w Akademii Supraskiej
13-20 lutego 2013r. Obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej. W swoich murach
gościliśmy młodzież z Grecji, Ukrainy, Obwodu Kaliningradzkiego oraz Polski. Głównym
organizatorem było BMP diecezji białostocko – gdańskiej. Młodzież uczestniczyła w
nabożeństwach oraz imprezach towarzyszących zorganizowanych przez wolontariuszy z BMP.
Organizator: BMP Liczba uczestników: 40 osób
9-31 marca 2013 r. „Jaki jest Supraśl?” Grupa z Irlandii przyjechała w celu zapoznania się z
wielokulturowością Podlasia. Uczestniczyli oni w nabożeństwach prawosławnych oraz mieli
możliwość wysłuchania wykładów na tematy związane z Prawosławiem. Liczba uczestników: 12
osób
08-15 mają 2013r. Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku – Supraśl 2013 Grupa 50 osób
zorganizowana przy GUTW oraz Fundacji „FLY” przyjechała po raz kolejny do Supraśla w celu
zapoznania się z pięknem regionu oraz Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Dla grupy
zorganizowanej odbyły się liczne wycieczki po okolicznych Cerkwiach oraz muzeach Podlasia.
Jedną z głównych atrakcji był udział w Festiwalu Cerkiewnego Dzwonienia oraz występów
chórów cerkiewnych. Liczba uczestników: 50 osób
21-24 mają 2013r., 6-7 czerwca 2013r., 12-14 czerwca 2013r. Zielone Szkoły 2013 Grupy
gimnazjalistów z Warszawy przyjeżdżały w celu zapoznania się z wielokulturowością Podlasia.
Młodzi ludzie uczestniczyli w nabożeństwach prawosławnych oraz mieli możliwość wysłuchania
wykładów na tematy związane z Prawosławiem. Liczba uczestników: odpowiednio 83, 50, 38
osób
14-16 czerwca 2013r. Z Gdańska do Supraśla Projekt miał na celu zwiedzanie okolic
Supraśla oraz uczestnictwo w nabożeństwach monasterskich. Liczba uczestników: 21 osób
26-29 czerwca 2013r. Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku Grupa 30 osób zorganizowana
przy TUTW przyjechała do Supraśla w celu zapoznania się z pięknem regionu oraz Cerkwi
Prawosławnej w Polsce. Dla grupy zorganizowanej odbyły się liczne wycieczki po okolicznych
Cerkwiach oraz muzeach Podlasia. Liczba uczestników: 30 osób
05-14 lipca 2013r. Warsztaty ikonograficzne dla dorosłych Uczestnicy warsztatów zapoznali
się z podstawami ikonografii, techniką pisania ikon oraz używanych materiałów. Wszyscy mieli
również możliwość uczestnictwa w nabożeństwach w Monasterze oraz zapoznania się z
bogactwem naszego regionu. Instruktorem – ikonografem była Anna Gełdon. Liczba
uczestników: 6 osób
05 – 07 sierpnia 2013r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Gdańskiej
Grupa osób niepełnosprawnych przyjechała do Supraśla w celu zapoznania się z pięknem
regionu oraz Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Dla grupy zorganizowanej odbyły się liczne
wycieczki po okolicznych Cerkwiach oraz muzeach Podlasia. Liczba uczestników – 40 osób
20 – 25 sierpnia 2013r. XLIII Centralny Zlot Krajoznawców "Supraśl 2013" Celem spotkania
była wymiana doświadczeń i poglądów środowisk krajoznawczych krajoznawców polskich;
promocja wielokulturowości i różnorodności przyrodniczej regionu podlaskiego; popularyzacja
mniej znanych walorów przyrodniczo-kulturowych, miejscowości i obiektów regionu.
Organizator PTTK oddział w Białymstoku. Liczba uczestników - 60 osób
19-21 września 2013r. Pomoc przy organizacji Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej
Akademia Supraska zapewniła noclegi dla chóru z Rosji. Liczba uczestników: 35 osób
24-29 września 2013r. Christian social service Konferencja stowarzyszeń ekologicznych z
Białorusi. Liczba uczestników: 8 osób
25-28 września 2013r. III Sympozjum Muzealników w Supraślu Sympozjum zorganizowane
zostało przez Muzeum Ikon w Supraślu. Tematem spotkania była terminologia w ikonografii.
Organizator: Muzeum Ikon w Supraślu Liczba uczestników - 10 osób.
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3-5 października 2013r. Nauczyciele w Supraślu Spotkanie nauczycieli interesujących się
tematyką prawosławną. Liczba uczestników: 30 osób
19 października 2013r. Szkolenie wolontariuszy SKCE Szkolenie przeprowadzone dla
wolontariuszy VI Liceum Ogólnokształcącego Białymstoku. Liczba uczestników – 12 osób
9-11 listopada 2013r. Weekendowe spotkania integracyjne Spotkanie rodzin osób
niepełnosprawnych z Białegostoku.Organizator: Anna Ołdakowska Liczba uczestników - 18
osób.
29 listopada – 01 grudnia 2013r. Warsztaty WSAP 2013 Warsztaty przeprowadzone dla grupy
osób niepełnosprawnych w ramach projektów WSAP w Białymstoku. Liczba uczestników: 15
osób
18-21 grudnia 2013r. Spotkanie organizacji wolontariackich BPC Spotkania osób
związanych z działalnością woluntarystyczną Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej.Liczba
uczestników: 12 osób
W tego typu projektach Akademii Supraskiej uczestniczyło 558 osób.

Sprawozdanie zostało przygotowane przez Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” w składzie:
Magdalena Żdanuk – 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.
Sprawozdanie zostało przedłożone do zaopiniowania Radzie Fundacji oraz zatwierdzone przez
Zgromadzenie Fundatorów w dn. 16.05.2014 r.
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