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Sprawozdanie z działalności Fundacji „Oikonomos” w 2014 roku

I. Podstawowe informacje o Fundacji „OIKONOMOS” 

Nazwa  fundacji,  siedziba  i  adres:  Fundacja  „OIKONOMOS”  z  siedzibą  w  Białymstoku,
ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok, fundacja@oikonomos.pl 
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: 07 listopada 2003 r. pod numerem 0000 179 149
REGON i NIP: 052224265, 542-28-42-706

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 2014 r., przedstawiał się następująco:

Piotr Radziszewski – Przewodniczący Rady
Jarosław Werdoni – Wiceprzewodniczący Rady
Joanna Maria Filas Kaczan - Członek Rady
Iwona Hulko - Członek Rady
Andrzej Łapko – Członek Rady 
ks. Marek Ławreszuk- Członek Rady
Adam Musiuk - Członek Rady
Mariusz Nikiciuk- Członek Rady
ks. Jarosław Pagór - Członek Rady
Halina Parafianowicz - Członek Rady
Jerzy Półjanowicz - Członek Rady
Jan Smyk - Członek Rady

W 2014 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.
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W 2014 r. Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” odbył siedem posiedzeń w następujących terminach:
31.01.2014, 22.04.2014, 05.05.2014, 29.05.2014, 17.10.2014, 19.12.2014, 29.12.2014.

Fundacja w 2014 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 Domu Pielgrzyma
Akademii  Supraskiej.  Z  dniem  04  lutego  2014  r.  powierzchnia  użytkowanych  budynków
powiększyła  się  o  kolejne  skrzydło  kompleksu  monasterskiego  z  przeznaczeniem  na
prowadzenie w nim działalności programowej Akademii Supraskiej.

Księgowość Fundacji w 2014 r. prowadzona była przez biuro rachunkowe (Kancelaria Księgowo-
Podatkowa Biegłego Rewidenta Eliza Sacharczuk).

W  ciągu  całego  2014  r.  Fundacja  zatrudniała  jednego  pracownika  na  umowę  o  pracę  w
wymiarze 1 etatu, na stanowisku referenta. W okresie 03.03-02.09.2014 r. w Fundacji odbywał
staż, finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy, Tomasz Czaban. Po upływie stażu został on
zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Od 01.12.2014 r. staż w Fundacji, także
finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy, odbywała Marta Całpińska.  Na podstawie umów
cywilnoprawnych w Fundacji zatrudnionych było 17 osób.

Fundacja „OIKONOMOS”, będąca Organizacją Pożytku Publicznego, uzyskała w 2014 r. z 1%
podatku dochodowego za 2013 r. kwotę 42.704,32 zł.

W roku 2014 Fundacja „OIKONOMOS” prowadziała odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku
publicznego; Fundacja nie podjęła działalności gospodarczej  w ramach własnej osobowości
prawnej. Fundacja założyła jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą
„Akademia Supraska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” z siedzibą w Supraślu przy ul.
Klasztornej  1,  która  została  wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru
Sądowego pod numerem 0000514633  w dniu  24 czerwca  2014  r.  Prezesem Zarządu spółki
został ks. Jarosław Jóźwik. 

Przełomowym wydarzeniem w życiu Fundacji było oddanie do użytku świeżo odrestaurowanych
pomieszczeń  w  północnym  skrzydle  Monasteru  Zwiastowania  N.M.P.  W  Supraślu  z
przeznaczeniem  na  prowadzenie  w  nich  działalności  Akademii  Supraskiej.  Były  one
odremontowane oraz wyposażone w ramach realizacji przez Klasztor projektu  „Rewitalizacja
części zabytkowych pomieszczeń klasztornych na potrzeby turystyczne - część programowa
Akademii Supraskiej (Etap  II)”.  Uroczyste  poświęcenie  i  oficjalne  otwarcie  części
programowej Akademii Supraskiej nastąpiło w dniu 24.02.2014 r. Wzięło w nim udział około
100  zaproszonych  gości.  Zgromadzonym  przedstawicielom  władz  religijnych  i  świeckich
przewodzili Metropolita Sawa, Arcybiskup Jakub i Premier RP Donald Tusk. Po nabożeństwie i
okolicznościowych przemowach wszyscy goście mogli  dokładnie  obejrzeć piękne wnętrza w
pełnej  krasie. Podczas  uroczystości  osoby  zaangażowane  w  realizację  projektu  oraz  w
powstanie Akademii zostały nagrodzone orderami św. św. Cyryla i Metodego.

27  maja  w  Akademii  Supraskiej  gościła  Pani  Anna  Komorowska,  która  aktywnie  wspiera
działania na rzecz rozwoju kultury. W trakcie swojego krótkiego pobytu w Supraślu, Małżonka
Prezydenta RP zwiedziła  odrestaurowane wnętrza Pałacu Archimandrytów,  miejsce będące
ważnym elementem na kulturowej mapie Podlasia. 
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II. Uchwały Zarządu Fundacji

UCHWAŁA NR 01/Z/2014 z dn. 31.01.2014

Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o upoważnieniu Kanclerza Akademii
Supraskiej do podpisania aneksu do umowy użyczenia zawartej w dniu 01.04.2008 r. pomiędzy
Kalsztorem  Męskim  Zwiastowania  Najświętszej  Marii  Panny  w  Supraślu  a  Fundacją
„Oikonomos”,  rozszerzającego  przedmiot  umowy  o  północne  skrzydło  nieruchomości
klasztornej w celu prowadzenia w nim części programowej Akademii Supraskiej.

UCHWAŁA NR 02/Z/2014 z dn. 22.04.2014

Zarząd  Fundacji  „OIKONOMOS”  jednogłośnie  zadecydował  o  dofinansowaniu  ze  środków
uzyskanych z wpłat z 1% „Dni Kultury Słowiańskiej” organizowanych przez Parafię Prawosławną
pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Ornecie w kwocie 1.000,00 zł.

UCHWAŁA NR 03/Z/2014 z dn. przed 05.05.2014

Zarząd  Fundacji  OIKONOMOS  jednogłośnie  zatwierdził  sprawozdanie  finansowe  Fundacji
„OIKONOMOS” za rok 2013.

UCHWAŁA NR 04/Z/2014 z dn. 05.05.2014

Zarząd  Fundacji  „OIKONOMOS”  jednogłośnie  zadecydował  o  dofinansowaniu  ze  środków
uzyskanych z wpłat z 1% wydania książki „Chrześcijańskie wychowanie. Rozważania i porady
dla prawosławnej rodziny” Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach w kwocie 3.000,00 zł.

UCHWAŁA NR 05/Z/2014 z dn. 29.05.2014

W związku z Uchwałą Fundatorów nr 2/ZF/2014 z dn. 16.05.2014 o założeniu przez Fundację
„Oikonomos” jednoosobowej spółki z ograniczoną działalnością Zarząd Fundacji „OIKONOMOS”
jednogłośnie zadecydował o przeznaczeniu kwoty 5.000 zł na kapitał  zakładowy spółki  pod
nazwą „Akademia Supraska sp. z o.o.”.

UCHWAŁA NR 06/Z/2014 z dn. 17.10.2014

Zarząd  Fundacji  „OIKONOMOS”  jednogłośnie  zadecydował  o  sfinansowaniu  ze  środków
uzyskanych z wpłat z 1% dalszych prac remontowych Domu Spokojnej Starości Św. Proroka
Eliasza w Białymstoku w kwocie 19.539,90 zł.

UCHWAŁA NR 07/Z/2014 z dn. 17.10.2014

Zarząd Fundacji  „OIKONOMOS” jednogłośnie  zadecydował  o  przekazaniu  kwoty  1.000,00 zł
Bractwu Cerkiewnemu Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i
Jana Złotoustego na pomoc charytatywną Serbom w Kosowie.

5



Sprawozdanie z działalności Fundacji „Oikonomos” w 2014 roku

UCHWAŁA NR 08/Z/2014 z dn. 19.12.2014

Zarząd Fundacji „OIKONOMOS”, działając na podstawie § 49 statutu oraz art. 3 ust. 1a i art. 4
ust.  4  ustawy  o  rachunkowości,  jednogłośnie  uchwala  co  następuje:

§ 1
Fundacja jest jednostką mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości.

§ 2
Fundacja  będzie  sporządzać  sprawozdanie  finansowe  z  uwzględnieniem  uproszczonych  zasad

przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie
ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48
ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 09/Z/2014 z dn. 19.12.2014

Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” zgodnie z art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29
września 1994 roku (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) jednogłośnie zadecydował
o przeprowadzeniu rocznej inwentaryzacji za rok 2014 wg niżej podanych zasad: 

1. Nazwa i adres – Fundacja „Oikonomos”, ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok
2. Osoba materialnie odpowiedzialna – Magdalena Żdanuk, prezes Zarządu
3. Rodzaj inwentaryzacji: roczna 
4. Rodzaj składników majątku objętych spisem:
    - środki pieniężne znajdujące się w kasie organizacji.
5. Termin rozpoczęcia: 31 grudnia 2014, zakończenia: 31 grudnia 2014
6. Spis należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2014 
7. Inwentaryzację przeprowadzi komisja w składzie:
1) Magdalena Żdanuk
2) Danuta Szpilko
Osoby powołane na członków komisji zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego – zgodnie
z obowiązującymi przepisami - przeprowadzenia spisu z natury.

UCHWAŁA NR 10/Z/2014 z dn. 29.12.2014

Zarząd  Fundacji  „OIKONOMOS”  jednogłośnie  zadecydował  o  przeznaczeniu  środków  z  1%
na sfinansowanie wkładu własnego do następujących projektów Fundacji:
− Rodzinny konkurs plastyczny „Nasze święta” – w kwocie 757,27 zł
− Zimowisko w Akademii Supraskiej – w kwocie 1.900,00 zł
− Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia – w kwocie 2.000,00 zł
− warsztaty plastyczno-ikonograficzne w Akademii Supraskiej – w kwocie 3.782,56 zł
− Forum Myśli Teologicznej – w kwocie 3.000,00 zł
− Międzynarodowa  Konferencja  Akademii  Supraskiej  „Synody  Cerkwi  prawosławnej”  –  w
kwocie 3.962,32 zł
− Konferencja Akademii Supraskiej „Architektura, Ikona, Śpiew” - w kwocie 5.882,00 zł
 Digitalizacja ksiąg Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Białymstoku – w kwocie 1.000,00 zł.
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III. Działalność programowa w 2014 roku

1. Projekty Fundacji „Oikonomos”

Rodzinny Konkurs Plastyczny „Nasze Święta”

Po raz pierwszy Fundacja "Oikonomos"  (we współpracy z Centrum Kultury Prawosławnej  w
Białymstoku) zorganizowała konkurs plastyczny. Temat konkursu -  „Nasze święta”  - miał na
celu podtrzymywanie tradycji i propagowanie kultury prawosławnej poprzez przedstawienie
zwyczajów danej rodziny związanych z przygotowywaniem się do prawosławnych świąt Bożego
Narodzenia, a także wzmocnienie tożsamości religijnej dzieci i młodzieży i umacnianie więzi
między pokoleniami poprzez wspólne przygotowywanie prac przez dzieci i dorosłych członków
rodziny. Autorzy wszystkich prac otrzymali dyplomy i słodycze, a wyróżnione prace upominki.
Prace eksponowane były  na wystawie towarzyszącej koncertowi kolędy organizowanemu w
Centrum Kultury  Prawosławnej  w  Białymstoku  przez  Wydział  Katechetyczny  Prawosławnej
Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Nowe książeczki dla prawosławnych dzieci z serii „Paterikon dla dzieci”

Fundacja Oikonomos nawiązała  współpracę z  greckim wydawnictwem rodzinnym Potamitis,
które specjalizuje się w prawosławnej literaturze dziecięcej. Owocem tej współpracy było
wydanie w języku polskim książek z popularnej serii "Paterikon dla dzieci - historie z Biblii i
żywotów świętych", zawierającej historie z Biblii, życia świętych i starców. Napisane w prosty
przystępny  sposób,  opatrzone  licznymi  ilustracjami,  przypadły  do  gustu  także  polskim
czytelnikom. Cały zestaw zawiera 13 tytułów: 1. Patriarcha i kołdra, 2. Minisi i winogrona, 3.
Pieśń aniołów, 4. Bogacz i bochenek chleba, 5. Święty Spirydion i dwa konie, 6. Podarunki
magów, 7. Święty Gerasim i lew, 8. Wasilopita - ciasto świętego Bazylego, 9. Prorok Jonasz i
wieloryb, 10. Święty Mikołaj i trzy biedne dziewczyny, 11. Święty fryzjer - Eliasz Ardounis, 12.
Boże  Narodzenie,  13.  Zmartychwstanie  Chrystusa.  Wkładem  Fundacji  było  tłumaczenie
książeczek, pomoc w reklamie i dystrubucji w Polsce. Wydanie zostało sfinansowane w całości
przez Wydawnictwo Potamitis. 

Półkolonie dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury Prawosławnej

W dniach  28.07-08.08.2014  r.  w Centrum Kultury  Prawosławnej  w Białymstoku  odbyły  się
kolejne już półkolonie letnie zorganizowane przez Fundację „OIKONOMOS”. Uczestniczyło w
nich 27 dzieci, spędzających wakacje w Białymstoku. W programie znalazły się liczne gry i
zabawy, zajęcia warsztatowe w Muzeum Wojska, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Muzeum
Podlaskim w Ratuszu, w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, w Galerii ART, zwiedzanie Muzeum
Motoryzacji i  Techniki oraz Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego, wyjścia do kina,  na
konie, na kręgle i na basen, a także całodniowa wycieczka do Wigierskiego Parku Narodowego
i Wioski Indiańskiej.
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Digitalizacja i konserwacja ksiąg z lat 1865-1902 z prawosławnej parafii św.
Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku

W 2014 r. Uniwersytet w Białymstoku i Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w
Białymstoku  oraz  Prawosławna  Diecezja  Białostocko-Gdańska  i  Fundacja  „OIKONOMOS”
zrealizowały wspólnie projekt, którego głównym celem projektu było  poddanie konserwacji,
digitalizacji i udostępnienie w Internecie siedmiu ksiąg protokołów badań przedślubnych z lat
1865-1902 pochodzących z prawosławnej parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Te
księgi są jedynymi zachowanymi do dziś księgami o charakterze metrykalnym, powstałymi w
ramach funkcjonowania parafii przed 1915 r. W ramach realizacji projektu:

• na  potrzeby  procesu  digitalizacji  materiałów  archiwalnych  doposażono  Pracownię
Digitalizacji Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
w nowy aparat z zestawem obiektywów oraz komputer do obróbki graficznej, 

• poddano  wstępnej  konserwacji  zabezpieczającej,  zdigitalizowano  i  udostępniono  w
Internecie 7 ksiąg (200 stron każda, łącznie ponad 1400 kart i 2800 stron) - materiałów
archiwalnych o wysokiej wartości 

• udostępniono  w  Internecie  na  platformie  Podlaskiej  Biblioteki  Cyfrowej,  do
bezpłatnego  wykorzystania,  materiał  do  badań  historycznych,  językoznawczych,
kulturoznawczych, religioznawczych, genealogicznych z lat 1865-1902 

• utrwalono  i  zabezpieczono  dokumenty  świadczące  o  wielokulturowym  dziedzictwie
miasta  i  regionu,  co  pozwoli  na  wyłączenie  ich  z  tradycyjnego  udostępniania
czytelnikom oraz spowolni procesy destrukcyjne.

Na  zakończenie  projektu  w  Centrum  Kultury  Prawosławnej  odbyło  się  otwarte  dla
zainteresowanych  spotkanie  podsumowujące,  na  którym  zaprezentowano  księgi  poddane
konserwacji i digitalizacji, a także sprzęt zakupiony w ramach projektu.

Realizacja  zadania  była  współfinansowana  przez  Uniwersytet  w  Białymstoku,  Fundację
„OIKONOMOS”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa
Podlaskiego.
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2. Projekty Akademii Supraskiej

Zimowisko w Akademii Supraskiej

W  drugim  tygodniu  ferii,  w  dniach  02-08.02.201  r.,  w  Akademii  Supraskiej  odbyło  się
tradycyjnie zimowisko. Wzięło w nim udział 24 dzieci z Białegostoku i okolic w wieku 9-13 lat.
Podobnie  jak  w  poprzednich  latach  program  zawierał  wspólne  gry  i  zabawy,  zwiedzanie
Supraśla i okolic, uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji
w Supraślu. W programie znalazły się także codzienne modlitwy, udział  w nabożeństwach,
spotkania  z  monasterskimi  braćmi,  tak,  aby  zimowy  odpoczynek  połączyć  z  duchowym
rozwojem dzieci.

Spotkanie organizacji prawosławnych i Dni Otwarte Akademii Supraskiej

W sobotę,  22  marca  2014  r.,  w nowo  otwartej  części  programowej  Akademii  Supraskiej,
odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji prawosławnych. Meritum spotkania stanowiła
dyskusja na temat problemów, z jakimi borykają się stowarzyszenia i bractwa prawosławne,
będąca  kontynuacją  tematu  podjętego  po  raz  pierwszy  rok  wcześniej.  Ponad  dwudziestu
przedstawicieli,  reprezentujących  kilkanaście  organizacji,  przez  blisko  trzy  godziny
rozmawiało  o  zacieśnieniu  współpracy  na  różnych  płaszczyznach,  a  także  o  potrzebie
zaangażowania  w  działalność  na  rzecz  wspólnoty  większej  liczby  osób.  Pośród  celów
jednoczących organizacje prawosławne wymieniono m. in. promowanie projektów na większą
skalę,  dotarcie  do szerszego grona odbiorców,  w szczególności  do młodzieży,  jak również
powołanie zespołu, który wspomógłby wszystkie organizacje w zakresie sporządzania wniosków
o  dotacje  na  realizację  podejmowanych  działań.  Zwieńczeniem  spotkania  była  okazja
obejrzenia imponujących wnętrz pałacowych. W ten sposób zaproszeni goście zainaugurowali
Dzień  Otwarty  w  Akademii  Supraskiej,  podczas  którego  wszyscy  chętni  mogli  zwiedzić
odrestaurowany budynek. Z możliwości tej skorzystało około 300 zainteresowanych osób.

VI Międzynarodowy Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia

„Obwieszcza, wychwala, nawołuje” - taką nazwę nosi Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia, który
w dniach  26-27  kwietnia  2014  r.  odbył  się  już  po  raz  szósty  na dziedzińcu  monasteru  w
Supraślu. Organizatorami tego międzynarodowego przedsięwzięcia są: Muzeum Ikon w Supraślu
- Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Akademia Supraska, Fundacja Oikonomos oraz
Męski Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu. W tym roku konkurs
cerkiewnego dzwonienia został podzielony na dwie kategorie: krajową i międzynarodową. Do
obu  części  festiwalu  zostało  zakwalifikowanych  18  uczestników.  W  przeglądzie  krajowym
wzięło udział 10 dzwoników z Supraśla, Gródka, Wasilkowa, Białegostoku, Łodzi i Hajnówki.
Zaś w części międzynarodowej konkursu wystąpiło 3 dzwonników z Polski i 5 z zagranicy (Rosji
i  Białorusi).  Pierwsze  miejsca  zajęli:  Paweł  Pawluczuk  z  Hajnówki  w  kategorii  krajowej
i Mikołaj Abramow z Moskwy w kategorii międzynarodowej. Niedzielny program festiwalu był
wzbogacony o prezentację simantronów (różnej wielkości drewnianych lub metalowych desek,
w  które  uderzano  za  pomocą  niewielkich  młotków),  służących  do  regulowania  rytmu
liturgicznego i społecznego wspólnot klasztornych. Opowiadał o tym, juror festiwalu - Marcin
Abijski.  Ponadto  swoimi  umiejętnościami  mogli  się  pochwalić  młodzi  dzwonnicy,  którzy
wystąpili w kategorii juniorów. Swoje rytmiczne wykonania prezentowali oni na XVIII-wiecznej
dzwonnicy, wyposażonej obecnie w dziesięć dzwonów.
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Występ gruzińskiego zespołu muzyki i tańca "SAKHIOBA"

W dniach 30 kwietnia i 1 maja 2014 r. Akademia Supraska zorganizowała koncerty jednego
z najważniejszych  i  najbardziej  znanych  gruzińskich  zespołów  muzyki  i  tańca  "SAKHIOBA".
Skład  zespołu  stanowi  14 mężczyzn,  specjalizujących się  w wykonywaniu muzyki  wokalnej
i instrumentalnej-  gruzińskiej  polifonii,  muzyki  liturgicznej,  narodowej  i  etnicznej.  Zespół
wystepuje  na  całym  świecie-  gościł  w  wielu  krajach  Europy  i  Ameryki.  Poza  muzyką
liturgiczną,  chór  prowadzi  gruzińskie  Supry-  spotkania  za  stołem,  z  wykorzystaniem
instrumentów i elementów tańca. Twórcą zespołu jest Malkhaz Erkvanidze- swiatowej sławy
muzykolog i śpiewak, autor wielu opracowań muzycznych oraz pomnikowego 24- tomowego
dzieła o najważniejszej szkole śpiewu liturgicznego w Gruzji-  "Gelati  Skola". Występ chóru
cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Koncerty zgromadziły około 450 słuchaczy.

Występ paryskiego zespołu muzyki sakralnej "Borysthene"

13  maja  2014  r.  w  auli  Akademii  Supraskiej  odbył  się  kolejny  koncert.  Wystąpił  chór
Borysthene, który został założony w 1992 roku przez Lydię Mykolenko.  Wykonuje on utwory
liturgiczne XVI-XX wieku, głównie w języku słowiańskim. Na koncercie wśród klasycznych dzieł
wykonywanych  przez  chór  znalazły  się  utwory  XVIII-wieczne (D.  Bortnianski,  A. Vedel lub
Diletski),  jak  również  utwory  XX  wieku  (K. Stetsenko,  A.  Hnatychyn).  Koncert  odbył  się
w ramach XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej i zgromadził
około 90 słuchaczy.
 

Warsztaty plastyczno-ikonograficzne dla dzieci i młodzieży

W  dniach  13-26  lipca  2014  r.  Akademia  Supraska  ponownie  zorganizowała  warsztaty
ikonograficzne-  plastyczne 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 20 dzieci.

Obóz roboczy w Monasterze Zwiastowania NMP w Supraślu 

Tradyjnie już w sierpniu odbył się obóz roboczy (1 – 10 sierpnia 2014 r.), którego celem była
pomoc  przy  remontach  budynków  monasterskich,  sprzątaniu,  pracach  porządkowych,
przygotowyniu  pokoi  dla  gości,  pomoc w kuchni.  Uczestnicy  obozu mieli  także  możliwość
uczestnictwa  w  monasterskich  nabożeństwach,  a  w  wolnym  czasie  korzystania  z  atrakcji
Supraśla. Ostatnim punktem obozu było integracyjne spotkanie jego uczestników z supraską
młodzieżą. W obozie wzięło udział 12 osób. W tym roku obóz prowadził Maciej Owsiejczuk. 

"Siano" - wystawa fotografii Wiktora Wołkowa

W dniach 14 sierpnia – 20 października 2014 r. w sali wystawowej Akademii Supraskiej można
było obejrzeć wystawę fotografii  autorstwa Wiktora Wołkowa pt.  "Siano".   Wiktor  Wołkow
(1942 - 2012) to znany podlaski fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików,
szczególnie  silnie  związany  z  Supraślem.  Autor  kilkunastu  albumów  i  około  stu  wystaw,
doceniany  zarówno  w  kraju,  jak  i  zagranicą.  Głównym  tematem  jego  zainteresowań
artystycznych  był  krajobraz  regionalny  i  obraz  miejscowej  przyrody.  Bez  reszty  oddany
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Podlasiu,  stworzył  jego  fotograficzną  wizytówkę.  W  uznaniu  za  całokształt  dokonań  w
dziedzinie sztuki, został odznaczony Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a
pośmiertnie  także  Krzyżem  Oficerskim  Orderu  Odrodzenia  Polski.  Eksponowane  zdjęcia
pochodziły ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, a wystawie towarzyszyły nagrania
dźwiękowe autorstwa Jana Smyka. Ekspozycję obejrzało około 500 osób.

Międzynarodowa Konferencja „Synody Cerkwi prawosławnej w I Rzeczypospolitej”

W  dniach  18-20  września  2014  roku  odbyła  się  Międzynarodowa  Konferencja  Akademii
Supraskiej „Synody  Cerkwi  prawosławnej  w  I  Rzeczypospolitej”, współorganizowana  z
Uniwersytetem w Białymstoku. Temat konferencji związany był z przypadającą na 2014 rok
pięćsetną rocznicą prawosławnego synodu w Wilnie i zbliżającym się sześćsetleciem synodu
nowogródzkiego.Prelegenci z ośrodków naukowych z Polski, Czech, Włoch, Rosji, Łotwy oraz
Białorusi  wygłosili  łącznie  dwadzieścia  jeden  referatów  poświęconych  analizowanemu
zagadnieniu,  które  były  punktem wyjścia  do  dyskusji  o  historii  samego  prawosławia,  a  w
szerszym kontekście także całej Europy w XV i XVI wieku. W związku z przypadającą setną
rocznicą  wybuchu  I  wojny  światowej  jedna  sesja  została  poświęcona  tematyce  Cerkwi
prawosławnej w latach 1914-1918. Opracowania przedstawione w trakcie konferencji ukazały
się w kolejnej, piątej edycji Latopisów Akademii Supraskiej. W konferencji wzięło udział 15
prelegentów i ok. 40 słuchaczy.

Realizacja  zadania  była  dofinansowana  przez  Urząd  Miasta  Białegostoku  i  Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Międzynarodowa Konferencja „Architektura – Ikona – Śpiew”

W dniach  16-18  października  2014  roku  odbyła  się  Międzynarodowa Konferencja  Akademii
Supraskiej „Architektura  –  Ikona  –  Śpiew”, współorganizowana  z  Katedrą  Teologii
Prawosławnej  Uniwersytetu  w  Białymstoku.  Celem  konferencji  było  zaprezentowanie  i
wyjaśnienie  zależności  zachodzących  pomiędzy  poszczególnymi  elementami  liturgii
bizantyjskiej:  architekturą,  ikoną  oraz  śpiewem cerkiewnym.   Przedstawienie  tych  trzech
elementów z perspektywy różnych kręgów kulturowych pozwoliło nam zwrócić uwagę na cechy
wspólne oraz na mnogość stylów i form, które wzbogacają tradycję liturgiczną Prawosławia. W
trakcie  konferencji  skupiliśmy  się  głównie  na  czterech  kręgach  kulturowych:  Gruzji,
Bałkanach,  Rosji  oraz  Polsce.  Konferencja  została  podzielona  na  trzy  sesje  tematyczne:
architektura,  ikona  oraz  śpiew.  Każdej  sesji  został  poświęcony  jeden  dzień.  Dodatkowym
punktem  programu  były  wydarzenia  towarzyszące,  pozwalające  zilustrować  omawiane
zagadnienia.  Dzień  drugi  zwieńczyło  wspólne  zwiedzanie  Muzeum  Ikon  w  Supraślu.  Na
zakończenie trzeciego dnia konferencji, w Auli Akademii Supraskiej odbył się koncert chórów:
Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza oraz Gruzińskiego Zespołu Wokalnego
Sakhioba. W konferencji wzięło udział 20 prelegentów i ok. 60 słuchaczy.

Realizacja zadania była dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
w Białymstoku.

Wystawa prac: „Świątynie. Teologia praktyczna architektury”

Pierwszego dnia Międzynarodowej Konferencji Akademii  Supraskiej:  „Architektura – Ikona –
Śpiew”. odbył się wernisaż wystawy projektów cerkwi autorstwa prof. Jerzego Uścinowicza:
„Świątynie. Teologia praktyczna architektury”. W wernisażu, oprócz prelegentów i słuchaczy,
uczestniczyło duże grono osób zainteresowanych projektami oraz realizacjami cerkwi, które
zostały wykonane przez autora wystawy. Ekspozycja była dostępna w dniach 16 października -
30 listopada 2014 r., a obejrzało ją ok. 400 osób.
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Szkolenie wolontariuszy „Świątynie. Teologia praktyczna architektury”

W Akademii Supraskiej w dn. 24 października 2014 r. odbyło się szkolenie przeprowadzone dla
wolontariuszy  Szkolnego  Klubu  Caritas  i  Eleos  przy  VI  Liceum  Ogólnokształcącym  w
Białymstoku. Celem szkolenia było zapoznanie z tradycją prawosławną oraz kulturą Wschodu.
W szkoleniu wzięło udział 12 osób.

Premierowy pokaz filmu „Dzwonnik”

W  ramach  działalności  Akademii  Supraskiej,  przewidzieliśmy  pokazy  filmów  o  tematyce
chrześcijańskiej.  Pierwszym  tego  typu  przedsięwzięciem  był  pokaz  filmu  „Dzwonnik”  w
reżyserii Romana Wasiluka. Premerowy pokaz odbył się 14 grudnia 2014 r. Film obejrzało ok.
90 osób.

Forum Myśli Teologicznej – edycje 2013/2014 i 2014/2015 

Akademia Supraska kontynuowała rozpoczętą w 2013 roku edycję Forum Myśli Teologicznej,
zatytułowaną  „Światopogląd  Fiodora  Dostojewskiego”,  poświęconą  życiu  i  twórczości
niewątpliwie jednego z najwybitniejszych pisarzy literatury rosyjskiej, jak też światowej. Ta
edycja w całości prowadzona była przez o. Henryka Paprockiego. W celu lepszego zrozumienia
tematu i uczestniczenia w  rozważaniach nad danym problemem, uczestnicy spotkań mogli
zawczasu  przeczytać  przewidziany  fragmentu  twórczości  pisarza.  Spotkania  te  okazały  się
sukcesem, gdyż liczba osób uczestniczących na spotkaniach nie była nigdy niższa niż 30 osób.

W 2014 roku w ramach Forum odbyły się następujące spotkania: 
• 24 stycznia 2014 r.: „Ideał nie do zrealizowania: Idiota”
• 7 lutego 2014 r.: „Rozkład społeczeństwa: Biesy”
• 21 marca 2014 r.: „Rewolucja jako zagłada”
• 04 kwietnia 2014 r.: „Meandry dojrzewania: Młokos”
• 23 maja 2014 r.: „Tajemnica wolności”
• 06 czerwca 2014 r.: „Degeneracja rodziny i ucieczka od świata”

Po przerwie wakacyjnej kontynuowano działanie z nowymi prelegentami, wykładowcami
Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku: o. dr Markiem Ławreszukiem i o.
dr hab. Warsonofiuszem (Doroszkiewiczem). Wygłosili oni wykłady na następujące tematy:
• 24 października 2014 r.: „Sakramenty w Prawosławiu. Odmienne rozumienie sakramentów w
Cerkwi prawosławnej i Kościele rzymskokatolickim” – o. dr Marek Ławreszuk 
• 28  listopada  2014  r.:  „Cerkiew  ery  konstantyńskiej”  –  o.  dr  hab.  Warsonofiusz
(Doroszkiewicz) 
• 12 grudnia 2014 r. : „Wejście do wspólnoty wiary - narodziny z wody i Ducha” – o. dr Marek
Ławreszuk 
Ogólna liczba uczestników forum to ok. 270 osób.
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Uniwersytet Otwarty w Akademii Supraskiej

W  2014  r.  Akademia  Supraska  zorganizowała  serię  wykładów  w  ramach  Uniwersytetu
Otwartego.  Ideą  Uniwersytetu  jest  propagowanie  szerokiej  wiedzy  w  dziedzinie  teologii,
literatury, historii, sztuki, nauk ścisłych i medycyny. Zapraszani prelegenci to osoby będące na
co dzień wykładowcami uczelni wyższych naszego regionu, jaki i osoby związane z kulturą.
Różnorodność wykładów pozwala na zapoznanie się z szeroką gamą nauk, przede wszystkim
humanistycznych,  ale  także  medycznych  i  technicznych.  Przewidziano  również  projekcje
filmów w auli  multimedialnej  oraz  koncerty  chórów.  W ramach „Uniwersytet  otwartego”,
zaplanowano też spotkania z „podróżnikami” ( prawosławie w Chinach, Francji, Szwajcarii,
Gruzji, Serbii, Rumunii, itd.), wzbogacone pokazem zdjęć. Pierwsze spotkanie miało miejsce
w środę 12 listopada 2014 r. Temat "Tragiczne losy O. Michała Bożerianowa" przedstawił prof.
dr  hab.  Antonii  Mironowicz.  Drugie  spotkanie  pt.  „Polonia  amerykańska.  Prawosławni  w
Ameryce”, które prowadziła pani prof. dr hab. Halina Parafianowicz, odbyło się  17 grudnia
2014 r. Ogólna liczba uczestników spotkań to ok. 45 osób.

Współpraca z Fundacją FLY

Dzięki  współpracy  z  gdyńską  Fundacją  FLY,  udało  się  zrealizować  kilka  ciekawych
przedsięwzięć promujących historię oraz kulturę prawosławia. W Gdyni, w okresie od listopada
do kwietnia, odbył się cykl spotkań pod hasłem „Poznajemy kulturę prawosławia”. Wykłady
dotyczące architektury cerkiewnej, ikony oraz sakramentów w Kościele pierwszych wieków,
prowadzone przez ks. Jarosława Jóźwika, kanclerza Akademii Supraskiej, zgromadziły szerokie
grono słuchaczy. Równie duże zainteresowanie wzbudziła wystawa grafik autorstwa Oksany
Gatalskiej oraz fotografii Tamary Vishnjakovej i jej uczniów ze szkoły fotograficznej „Смена”,
którą  można  było  obejrzeć  w  Gdynia  Infobox  na  przełomie  kwietnia  i  maja.  Wystawa
prezentowała sakralną architekturę Rosji w XIX wieku i rozwinięty ówcześnie styl rosyjski,
znany z bogactwa formy i mnogości detali.

Łączna liczba osób biorących udział w projektach Akademii Supraskiej: 2623 osób.
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3. Inne formy działalności Fundacji „Oikonomos”

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 sierpniu
2014 roku pomieszczenia zostały wyświęcone przez JE Arcybiskupa Jakuba. Na dalsze prace
remontowe Fundacja „Oikonomos” przekazała 19.539,90 zł.

Wsparcie projektu „Dni Kultury Słowiańskiej” Parafii Prawosławnej p.w. Św.
Mikołaja Cudotwórcy w Ornecie
Celem  projektu  była  popularyzacja  kultury  słowiańskiej,   promowanie  wielokulturowości
miasta Ornety i ukazanie mniejszości wyznaniowych i narodowościowych zamieszkujących te
tereny. Stąd też w dniach 13 - 14 lipca 2014 r. w Ornecie odbyły się pierwsze Dni Kultury
Słowiańskiej  organizowane  przez  miejscową  parafię  prawosławną.  Część  pierwsza,
przybliżająca sztukę i kulturę świecką, odbyła się 13 lipca. Do Ornety przyjechały zespoły
"Czornobrywka"  z  Pieniężna  oraz  zespół  taneczny  "Bursztynowe  Miniatury"  z  Kaliningradu.
Wystąpiły również miejscowe zespoły: "Ornecianie" oraz zespół Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Ornecie. Każdy z nich zaprezentował muzykę pochodzącą z różnych krajów słowiańskich,
tańce i pieśni polskie, ukraińskie, czeskie czy też rosyjskie. Drugi dzień Dni Kultury miał za
zadanie przybliżyć mieszkańcom Ornety duchową kulturę Prawosławia. Po południu w Ratuszu
Miejskim miała  miejsce prezentacja książki  "Dwie godziny"  autorstwa młodzieży z diecezji
lubelsko-chełmskiej,  zawierająca  wspomnienia  ludzi  wywiezionych  w  Akcji  Wisła.  Po  niej
odbyły się prelekcje: "Monastycyzm" wygłoszona przez ks. diak.  Łukasza Leonkiewicza oraz
"Nowosielski i jego działalność na Warmii i Mazurach" wygłoszona przez Witalia Michalczuka.
Były one poprzedzone wspaniałym występem trio męskiego pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni.
Uczestnicy spotkania mieli też okazję obejrzeć wystawę fotograficzną serwisu internetowego
Orthphoto "Monastycyzm". Fundacja dofinansowała realizację tego projektu w kwocie 1.000 zł.

Wsparcie projektu wydania książki „Chrześcijańskie wychowanie. Rozważania i
porady dla prawosławnej rodziny”
Fundacja przekazała Monasterowi Opieki Matki Bożej z siedzibą w Turkowicach darowiznę w
wysokości  3.000,00  zł  na  wydanie  książki  pt.  „Chrześcijańskie  wychowanie.  Rozważania  i
porady dla prawosławnej rodziny”. Jest to książka napisana przez siostry z Turkowic z myślą o
współczesnych  prawosławnych  rodzicach  i  dzieciach.  Jej  celem  jest  pomoc  rodzicom  w
rozwiązywaniu dylematów dotyczących chrześcijańskiego wychowania, wiary i moralności, a
dzieciom z kolei w przygotowaniu do niezwykle ważnego w ich duchowym życiu momentu –
sakramentu pierwszej spowiedzi. 

Wsparcie projektu „Pomoc charytatywna Serbom w Kosowie”
Fundacja przekazała  Bractwu Cerkiewnemu Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego,
Grzegorza  Teologa  i  Jana  Złotoustego  z  siedzibą  w  Białymstoku  darowiznę  w  wysokości
1.000,00 zł na pomoc charytatywną Serbom mieszkającym w Kosowie. Zostały one przekazane
monasterom, które wspierają rodziny z dziećmi oraz osoby starsze znajdujące się w trudnej
sytuacji, szczególnie w okresie zimowym. 
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4. Współorganizacja spotkań w Akademii Supraskiej 

3.1. Projekty innych organizacji odbywające się w Akademii Supraskiej:

� 10-14 lutego 2014 r. Warsztaty teatralne. Pomoc przy organizacji Warsztatów teatralnych
organizowanych dla młodzieży licealnej  z Warszawy. Grupa licealistów oraz ich opiekunów
uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez aktorów białostockich. Głównym tematem
spotkania była nauka ruchu scenicznego oraz  historia teatru. Ważnym elementem spotkania
były prelekcje na temat Prawosławia. Organizator: Katarzyna Siergiej. Liczba uczestników - 84
osoby.

� 14-20 lutego 2014 r. Obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej. W swoich murach
gościliśmy młodzież z 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

� 07-14  maja  2014  r.  Gdyński  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  –  Supraśl  2014.  Przyjazd
zorganizowany  po  raz  kolejny  przez  GUTW oraz  Fundację  „FLY”  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 występ chóru cerkiewnego. Organizator: Fundacja FLY. Liczba uczestników: 60 osób

� 06-08  czerwca  2014  r.  Finał  Centralny  XXIX  edycji  Olimpiady  Wiedzy  Ekologicznej.
Konkurs  organizowany  jest  przez  Główny  Komitet  Olimpiady  Wiedzy  Ekologicznej  przy
Zarządzie  Głównym  Ligii  Ochrony  Przyrody  oraz  Urząd  Marszałkowski  Województwa
Podlaskiego. Organizator: Joanna Kurzawa. Liczba uczestników: 84 osoby

� 26-29 czerwca 2014 r.  Festiwal serbskiej kultury „Vidovdan”.  Festiwal serbskiej kultury
„Vidovdan” w Białymstoku odbył się już po raz trzeci. Organizatorzy, zachęceni sukcesem i
wzmocnieni  w  poczuciu  misji,  stopniowo  rozszerzają  festiwal  w  czasie,  miejscach  i
różnorodności programu. W 2014 roku „Vidovdan” rozpoczął się w czwartek 26 czerwca, a
trwał aż do niedzieli,  29 czerwca włącznie. Poszczególne wydarzenia jego programu miały
miejsce w różnych częściach Białegostoku oraz województwa podlaskiego. Organizator:  ks.
Michał Czykwin. Liczba uczestników: 87 osób

� 28-29 lipca 2014 r. BMP z Orli w Supraślu. Projekt miał na celu zwiedzanie okolic Supraśla
oraz uczestnictwo w nabożeństwach monasterskich. Organizator: ks. Paweł Żukowicki. Liczba
uczestników: 18 osób

� 02  –  14  sierpnia  2014  r.  Obóz  dziecięcy  „Matrioszki”.  Na zaproszenie  Stowarzyszenia
Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i  Metodego, odwiedziła nas  grupa złożona z dzieci i
opiekunów ze Stowarzyszenia Prawosławnego „Matrioszki” z Zurichu. Głównym celem wizyty
było  spędzenia  wakacji  na  Podlasiu,  zapoznanie  się  z  Prawosławiem  w  Polsce,  udział  w
świętach parafialnych oraz zapoznanie się z działalnością Prawosławnej Szkoły św. św. Cyryla i
Metodego w Białymstoku. Koordynator: Piotr Makal, opiekun grupy Marta Gryniewicka. Liczba
uczestników – 24 osoby

� 14  sierpnia  2014  r.  Koncert  „Łączy  nas  śpiew  –  wspomnienia  dawnych lat”.  Koncert
organizowany w ramach festiwalu „Gloria”. W trakcie koncertu, słuchacze mogli wysłuchać
pieśni  polskich  i  ukraińskich  w  wykonaniu  solistów  scen  Polski  i  Ukrainy.  Organizator:
Aleksander Teliga. Liczba uczestników: wykonawcy – 14 osób, słuchaczy - 200 osób.

� 21-23  września  2014  r.  Pomoc  przy  organizacji  Białostockich  Dni  Muzyki  Cerkiewnej
Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Akademia Supraska zapewniła noclegi dla chóru
Seminarium Duchownego w Poczajowie. Liczba uczestników: 26 osób 
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� 13-14 grudnia 2014 r.  Warsztaty pieśni tradycyjnych w Akademii Supraskiej - kolędy z
Ukrainy.  Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia i  Akademia Supraska zorganizowały  wspólnie
warsztaty kolęd wschodnich. Tematem warsztatów były ukraińskie pieśni bożonarodzeniowego
postu,  kolędy  oraz  archaiczne  życzące pieśni  noworoczne  z  różnych  regionów Ukrainy.  W
ramach zajęć, prócz nauki utworów (melodii, tekstu, znaczenia słów, okoliczności wykonania
itp.),  odbywały  się  prace  nad  prawidłową  emisją,  elementami  wymowy,  rytmem,
frazowaniem, techniką oddechu oraz artykulacją i manierą wykonania charakterystyczną dla
wybranych,  niekiedy  bardzo  zróżnicowanych  w  tradycyjnej  kulturze  muzycznej,  regionów
Ukrainy.  Warsztaty  prowadziła  Tatiana  Sopiłka -  etnomuzykolog  i  wokalistka.  Wieloletni
pracownik naukowy Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie. Jest członkinią
powstałego w 1979 roku ukraińskiego zespołu „Drewo”, skupiającego wykonawców i badaczy
muzyki  tradycyjnej,  a  także  założycielką  i  liderką  warszawskiego  zespołu  „Dziczka”.  Na
zakończenie projektu,  odbył się koncert pieśni i kolęd w wykonaniu uczestników projektu.
Liczba uczestników: bezpośrednich - 12 osób, pośrednich 56 osób.

W tego typu projektach Akademii Supraskiej uczestniczyło 665 osób.

3.2. Projekty innych organizacji korzystających z Domu Pielgrzyma:

� 09-11 stycznia 2014.  Chóry w Polsce.  Pobyt prawosławnego chóru z Mińska na Białorusi z
wizytą w Polsce. Liczba uczestników: 37 osób.

� 15-17 marca 2014. Siestryczestwo BPC. Spotkania oraz warsztaty rękodzieła w Białymstoku.
Liczba uczestników: 18 osób

� 01-04 maja 2014. Prawosławne Bractwo Diecezji Kaliningradzkiej. Młodzież z Kaliningradu
zwiedzająca świątynie Białegostoku i okolic. Liczba uczestników: 47 osób.

� 11-13  czerwca  2014.  Zwiedzamy  Supraśl.  Grupa  z  Lublina,  zwiedzająca  Supraśl  oraz
okolice. Liczba uczestników: 31 osób.

� 01-08 lipca 2014. Kurs ikonograficzny. Spotkanie organizowane dla adeptów sztuki pisania
ikon. Liczba uczestników: 8.

� 05-14 lipca 2014. Kurs ikonograficzny. Spotkanie organizowane dla adeptów sztuki pisania
ikon. Liczba uczestników: 7.

� 03-06  grudnia2014.  Bractwa  Prawosławne  z  Ukrainy.  Osoby  dorosłe,  działające  w
Bractwach Prawosławnych Ukrainy, przyjechały z wizytą na Podlasie w celu zapoznania się
Prawosławiem w Polsce. Liczba uczestników: 27 osób.

�Zielone  Szkoły  2014.  Grupy  gimnazjalistów  i  licealistów  z  Warszawy  oraz  okolic
przyjeżdżające  w  celu  zapoznania  się  z  wielokulturowością  Podlasia.  Młodzi  ludzie
uczestniczyli w nabożeństwach prawosławnych oraz mieli możliwość wysłuchania wykładów na
tematy  związane  z  Prawosławiem.  Zielone  Szkoły  przebywały  w  Akademii  Supraskiej  w
następujących  terminach: 14-16  maja  (liczba  uczestników:  45  osób),  21-25  maja  (liczba
uczestników: 83 osoby), 04-06 czerwca (liczba uczestników: 62 osoby), 09-11 czerwca (liczba
uczestników: 53 osoby), 08-10 października (liczba uczestników: 51 osób).

W tego typu projektach Akademii Supraskiej uczestniczyło 469 osób.
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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.

..............................................

(Prezes Zarządu Fundacji)

............................................

(Wiceprezes Zarządu Fundacji)

Sprawozdanie zostało przedłożone do zaopiniowania Radzie Fundacji oraz zatwierdzone przez
Zgromadzenie Fundatorów w dn. 27.06.2015 r.
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