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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. 

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.

Skład Rady Fundacji, funkcjonujący w 2012 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 2012 r. w skład Zarządu wchodzili: 
- Magdalena śdanuk – 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 2012 r. Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” odbył sześć posiedzeń w następujących terminach:
16.01.2012, 27.03.2012, 07.05.2012, 03.09.2012, 22.10.2012, 02.11.2012.

Fundacja w 2012 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 2012 r. prowadzona była przez biuro rachunkowe (Kancelaria Księgowo-
Podatkowa Biegłego Rewidenta Eliza Sacharczuk).

W 2012 r. Fundacja zatrudniała jednego pracownika na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu,
na stanowisku referenta. 

Fundacja „OIKONOMOS”, będąca Organizacją PoŜytku Publicznego, uzyskała w 2012 r. z 1%
podatku dochodowego za 2011 r. kwotę 43.224,89 zł.

W roku 2012 Fundacja „OIKONOMOS” nie podjęła działalności gospodarczej.

3



II. Uchwały Zarządu Fundacji

UCHWAŁA NR 1/Z/2012 z dn. 16.01.2012 r.

Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o dofinansowaniu w kwocie 1.500,00
zł projektu „Zimowisko w Akademii Supraskiej 2012” ze środków z 1% podatku.

UCHWAŁA NR 2/Z/2012 z dn. 16.01.2012 r.

Zarząd  Fundacji  „OIKONOMOS”  jednogłośnie  zadecydował  o  przeniesieniu  konta  Akademii
Supraskiej z Kredyt Banku S.A. do Banku Pekao S.A.

UCHWAŁA NR 3/Z/2012 z dn. 27.03.2012 r.

Zarząd  Fundacji  „OIKONOMOS”  jednogłośnie  zatwierdził  sprawozdanie  finansowe
Fundacji OIKONOMOS za 2011 r.

UCHWAŁA NR 4/Z/2012 z dn. 27.03.2012 r.

Zarząd  Fundacji  „OIKONOMOS”  jednogłośnie  zadecydował  o  przeznaczeniu  nadwyŜki
przychodów nad kosztami z roku 2011 na pokrycie kosztów działalności statutowej Fundacji w
latach następnych.

UCHWAŁA NR 5/Z/2012 z dn. 07.05.2012 r.

Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o dofinansowaniu w kwocie 2.501,50
zł projektu „Paschalne Spotkanie Rodzinne” ze środków z wpłat z 1% podatku.

UCHWAŁA NR 6/Z/2012 z dn. 03.09.2012 r.

Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o dofinansowaniu w kwocie 1.965,88
zł projektu „Półkolonie dla dzieci i młodzieŜy w Centrum Kultury Prawosławnej” ze środków
uzyskanych z wpłat z 1% podatku

UCHWAŁA NR 7/Z/2012 z dn. 22.10.2012 r.

Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o sfinansowaniu ze środków  z 1%
podatku projektu pt. „Jubileusz X-lecia Radia Orthodoxia” w kwocie 4.000,00 zł.

UCHWAŁA NR 8/Z/2012 z dn. 02.11.2012 r.

Zarząd  Fundacji  „OIKONOMOS”  jednogłośnie  zadecydował  o  przeznaczeniu  środków  z  1%
na sfinansowanie wkładu własnego do następujących projektów Fundacji:

− „Języki naszej modlitwy – dawniej i dziś” - w kwocie 2.831,11  zł
− „Wystawa plenerowa z okazji XX rocznicy powrotu relikwii św. Męczennika Młodzieńca

Gabriela do Białegostoku”  - w kwocie 4.590,23  zł.

UCHWAŁA NR 9/Z/2012 z dn. 02.11.2012 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 13.573,70 zł.

UCHWAŁA NR 10/Z/2012 z dn. 02.11.2012 r.

Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o zwiększeniu wymiaru zatrudnienia
Piotra Pietrowskiego do pełnego etatu.
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III. Działalność programowa w 2012 roku

1.  „Półkolonie  dla  dzieci  i  młodzieŜy  w  Centrum  Kultury
Prawosławnej”

W  dniach  23.07-03.08.2012  r.
Fundacja  „OIKONOMOS”  zorga-
nizowała  dwutygodniowe  półkolonie
w Centrum Kultury  Prawosławnej  w
Białymstoku  przy ulicy  św.  Mikołaja
5.  Wzięło  w  nich  udział  34
uczestników.  Głównym  celem
półkolonii  było  zorganizowanie
ciekawego,  aktywnego  wypoczynku
dzieciom  i  młodzieŜy  pozostającym
w czasie  wakacji  w mieście.  Dzięki
kreatywnym warsztatom oraz spotka-
niom  o  charakterze  edukacyjnym,
uczestnicy  mogli  nabyć  bądź
rozwinąć  dotychczasowe  umie-
jętności,  a  takŜe  poszerzyć  swoją  wiedzę  z  zakresu  historii,  rzeźbiarstwa  czy  medycyny.
SłuŜyły temu zajęcia „Wakacyjny Odlot” w Muzeum Wojska, „Jak powstaje rzeźba” w Muzeum
Alfonsa Karnego oraz zajęcia interaktywne w Muzeum Historii Medycyny iFarmacji. Podczas
wizyty w Galerii Arsenał uczestnicy wykonywali odblaski, które pomogą bezpiecznie poruszać
się po drodze. W Białostockim Muzeum Wsi odbyły się, cieszące się wielkim zainteresowaniem,
warsztaty drzeworytu. Dzieci takŜe spędziły czas na doskonałej zabawie, m.in.  w Centrum
Rozrywki  Bajkoland,  kręgielni  Kula–Hula,  Parku  Dinozaurów,  Parku  Wodnym Tropikana  czy
Wiosce Indiańskiej, a takŜe obejrzały spektakl  pt.  „Opowieści  z Narnii”, wystawiany przez
Teatr Arkadia. 31 lipca odbyła się wycieczka do Augustowa i rejs statkiem. Na zakończenie
półkolonii odbyły się warsztaty bibułkarstwa, podczas których uczestnicy półkolonii wykonali
pamiętniki.
Dwa tygodnie wspólnych spotkań przeminęły w oka mgnieniu. W tym czasie zrodziły się nowe
znajomości  i  przyjaźnie.  KaŜdy  dzień  spędzony  był  w  radosnej  atmosferze,  w  dobrych
humorach  i  warunkach  sprzyjających  świetnej  zabawie.  MoŜna  zatem  stwierdzić,  Ŝe
postawiony na początku cel został spełniony.

2. Międzynarodowa konferencja Akademii Supraskiej „Języki
naszej modlitwy – dawniej i dziś”

W  dniach  13-15  września  2012  r.   w  Białymstoku  i  w  Supraślu  odbyła  się  trzecia  juŜ
międzynarodowa konferencja Akademii  Supraskiej,  tym razem zatytułowana „Języki  naszej
modlitwy – dawniej i dziś”. W konferencji uczestniczyło 25 naukowców z kraju i z zagranicy.
Konferencja rozpoczęła się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Jako pierwszy
głos  zabrał  kanclerz  Akademii  Supraskiej  ks.  Jarosław  Jóźwik.  Słowo  wstępne  wygłosili
arcybiskup Jakub, prof. dr hab. Beata Godlewska-śyłkiewicz – prorektor ds. nauki i współpracy
z zagranicą Uniwersytetu w Białymstoku oraz zastępca prezydenta Białegostoku Aleksander
Sosna.  Pierwszą  sesje  konferencji  prowadził  prof.  dr  hab.  Aleksander  Naumow.  Zarówno
podczas przerwy kawowej,  jak i  obiadowej nie ustawały  rozmowy i wymiany poglądów na
tematy  związane  z  językiem  modlitwy.  Druga,  popołudniowa  sesja  odbyła  się  pod
przewodnictwem  prof.  Sergejusa  Temčinasa  z  Instytutu  Języka  Litewskiego  w  Wilnie.
Całodniowe spotkanie zakończyło się interesującą dyskusją rozwijającą kwestie poruszone w
referatach  wygłoszonych  przez  przybyłych  gości.  Wieczorem,  w  cerkwi  Zwiastowania
Najświętszej  Bogarodzicy  w Supraślu,  uczestnicy  konferencji  wysłuchali  koncertu  Męskiego
Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza pod dyrekcją Marcina Abijskiego.
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Posiedzenia  drugiego  dnia  konferencji  odbywały  się  w
monasterze w Supraślu. Trzecią sesje obrad poprowadził prof.
dr  hab.  Antoni  Mironowicz  z Uniwersytetu  w  Białymstoku.
Część  poświęcona  referatom  zakończyła  się  juŜ  przed
obiadem,  a  po  południu  uczestnicy  udali  się  z  wizytą
do monasteru świętych Marty i Marii na Św. Górze Grabarce.
W  sobotę,  ostatniego  dnia  konferencji,  poranną  sesję
poprowadził  prof.  Aleksander  Krawiecki,  a  jeszcze  przed
południem miała miejsce ostatnia część konferencji,  będąca
panelem dyskusyjnym z udziałem duchowieństwa i młodzieŜy.
Jej  moderatorem  był  ks.  dr  Włodzimierz  Misijuk.  Podczas
debaty poruszano tematy związane z językiem, które są nam
najbliŜsze  w  naszym  codziennym  Ŝyciu  modlitewnym  i
liturgicznym.  Zarówno  końcową  debatę,  jak  i  całość
konferencji podsumował prof. dr hab. Aleksander Naumow. 

Partnerami  konferencji  byli:  Uniwersytet  w  Białymstoku,
monaster supraski, Bractwo świętych Cyryla i Metodego oraz Centrum Kultury Prawosławnej. 

Projekt  został  zrealizowany  przy  wsparciu  finansowym  Urzędu  Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku. 

3. „Wystawa plenerowa z okazji XX rocznicy powrotu  relikwii św.
Męczennika Młodzieńca Gabriela do Białegostoku”

W związku z przypadającą w 2012 roku  XX rocznicą przeniesienia z Grodna do Białegostoku
relikwii  św.  Gabriela Fundacja  „Oikonomos”,  Parafia  Prawosławna  pw.  św.  Mikołaja
Cudotwórcy  w  Białymstoku  oraz  Centrum  Kultury  Prawosławnej  zorganizowały  wspólnie
wystawę plenerową poświęconą temu jubileuszowi.  Powrót  relikwii  z  Grodna we wrześniu
1992 roku było bardzo waŜnym wydarzeniem, zarówno dla prawosławnej  społeczności,  jak
i całego regionu. Okoliczności tego wydarzenia oraz historia późniejszego kultu tego lokalnego
świętego zostały utrwalona w postaci 52 plansz ze zdjęciami oraz 1 planszy z historią relikwii.
Znajdowały się na nich zdjęcia zarówno archiwalne (np. z przeniesienia relikwii w 1992 r.), jak
teŜ  współczesne  (np.  pielgrzymki  do  Zabłudowa,  do Zwierek,  wrześniowe  rocznicowe
uroczystości  w Białymstoku). Plansze te  zostały  przygotowane  na specjalnie  zaaranŜowaną
wystawę,  umiejscowioną  w  centrum
Białegostoku  na  ogrodzeniu  prawosławnej
katedry przy ul. Lipowej, gdzie znajdowały się
przez miesiąc. Dzięki ogólnodostępnej wystawie
z  postacią  świętego  zapoznali  się  nie  tylko
mieszkańcy  naszego  miasta,  ale  teŜ  turyści,
przez  co  promowaliśmy  wielokulturowość
naszego miasta, przejawiającą się zarówno we
wspólnym  egzystowaniu  na  tych  terenach
przedstawicieli  róŜnych narodowości,  wyznań i
religii, jak teŜ w pielęgnowaniu jej dziedzictwa.
Zdjęcia,  które  zostały  zaprezentowane  na
wystawie,  pochodziły  z  prywatnych  zbiorów
wiernych uczestniczących w tych wydarzeniach.
Dzięki  medialnemu apelowi  mieszkańcy miasta
zostali  zaangaŜowani  w  twórcze  działanie
dokumentujące ich historię i uświadamiające im
ich toŜsamość.

Projekt  został  zrealizowany przy  wsparciu finansowym Prezydenta  Miasta  Białegostoku
oraz Multibanku. 
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4. Inne formy działalności Fundacji „Oikonomos” 

W  2012  r.  Fundacja  „Oikonomos”  angaŜowała  się  takŜe  w  inicjatywy  innych  instytucji
i organizacji działających na rzecz prawosławnej społeczności. Były to:

1). Wsparcie projektu „Jubileusz X-lecia Radia Orthodoxia”
Celem projektu było – wykorzystując do tego jubileusz X-lecia istnienia rozgłośni – zwiększenie
zainteresowania  Radiem  zarówno  pośród  słuchaczy,  jak  i  potencjalnych  sponsorów  i
wolontariuszy, a takŜe większe zaangaŜowanie w dalszą pracę obecnych współpracowników. W
ramach projektu sfinansowano zakup pamiątkowych plakietek oraz gadŜetów do rozdawania
podczas konkursów w kwocie 4.000 zł.

2). 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.  Dzięki
zaangaŜowaniu grupy parafian, zainspirowanych ideą poszanowania godności osoby ludzkiej,
niesienia profesjonalnej opieki i pomocy, szczegónie osobom starszym i samotnym,udało się
doprowadzić do stanu surowego poddasze, a takŜe wybudować pokoje z łazienkami. Ponadto
kładziona  jest  nowa  instalacja  elektryczna  oraz  wodno-kanalizacyjna.  Na  dalsze  prace
remontowe Fundacja „Oikonomos” przekazała 13.573,70 zł.

3). Nowe dzwony w supraskiej Ławrze
Ze  środków  zebranych  podczas  koncertu  organizowanego  przez  Muzeum  Ikon  w  Supraślu
i Akademię Supraską oraz dofinansowania Fundacji „Oikonomos” z 1% zakupiono nowy dzwon
na  dzwonnicę  klasztoru.  Ten  dzwon,  a  takŜe  drugi,  mniejszy  (ufundowanym  przez
anonimowego  darczyńcę)  wykonała  pracownia  ludwisarska  w  Przemyślu,  a  w  ich  zakupie
pomógł Mikołaj Zawjałow, rosyjski specjalista od dzwonów. 

4). Fundacja „Oikonomos” w programie „PoŜyteczni.pl”
W styczniu 2012 r. Fundacja została zaproszona do programu telewizyjnego „Pozyteczni.pl”,
magazynu  opisującego  działalność  organizacji  poŜytku  publicznego  i  formy  aktywności
obywatelskiej, prowadzonego przez Jolantę Fajkowską. Dzięki reportaŜowi nagranemu przez
profesjonalnego  dziennikarza  i  ekipę  telewizyjną  widzowie  Drugiego  Programu  Telewizji
Polskiej mieli okazję zapoznać się z działalnością Fundacji.

5).  Akcja  „Oddaj  stary  telefon  -   pomóŜ  spełnić  marzenia  niepełnosprawnych
dzieci”
Fundacja  włączyła  się  w  akcję   Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  dla  Dzieci
i MłodzieŜy Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie pt. „Oddaj stary telefon -
PomóŜ spełnić marzenia niepełnosprawnych dzieci”.
Zebrane w ramach akcji  stare  telefony  komórkowe zostały  przekazane przez Fundację do
Ośrodka,  a  następnie  przekazane  do  recyklingu.  Pieniądze  z  ich  sprzedaŜy  zostały
przeznaczone  na  pokrycie  kosztów  wycieczki  około  30  niewidomych  lub  słabo  widzących
uczniów Ośrodka. 

6). Wizyta studyjna dla grupy z Białorusi
Fundacja  włączyła  się  w  projekt  szwedzkiej  organizacji  SKL  International,  zakładający
aktywizację  lokalnych  społeczności  na  Białorusi  (organizacji  pozarządowych,  parafii,  rad
osiedli).  W ramach tego projektu w dniach 4-11 listopada 2012 r. grupa 8 przedstawicieli
lokalnych  społeczności  z  Baranowicz  uczestniczyła  w  szkoleniu  w Polsce,  podczas  którego
zapoznawali  się  z  działalnością  organów  samorządów  lokalnych,  współpracą  organizacji
pozarządowych  z  administracją  lokalną  oraz  systemem  funkcjonowania  spółdzielni
mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Oprócz części szkoleniowej uczestniczyli
takŜe  w  spotkaniach  z  przedstawicielami  Rady  Miasta  Białegostoku  i organizacji
pozarządowych oraz zapoznawali się z działalnością klubów osiedlowych, centrów kultury i
innych organizacji działających w Białymstoku.
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5. Inne formy działalności Akademii Supraskiej 

� Forum Myśli Teologicznej - Tragedia Lwa Tołstoja, 20 stycznia 2012 r. 
Wykład  wygłosił  o.  Henry  Paprocki.  Tematem  spotkania  były  ostatnie  30  lat  Ŝycia  Lwa
Tołstoja. W spotkaniu wzięło udział 21 osób. 

� Zimowisko w Akademii Supraskiej, 29 stycznia – 5 lutego 2012 r. 
W zimowisku wzięło udział 20 dzieci w wieku 9-13 lat z Białegostoku i okolic. Opiekunami były
Anna Petelska oraz Magdalena Kołodko, obie na stałe pracują w świetlicy Eleos w Białymstoku.
Bogaty program wypełniły wspólne gry i  zabawy, zwiedzanie Supraśla i okolic. Dzieci brały
równieŜ udział w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

� Forum Myśli Teologicznej - Współczesne przejawy ikonoklazmu, 17 lutego 2012r.
Wykład wygłosił o. Jerzy Tofiluk. Tematem spotkania była historia ikonoklazmu oraz błędne
wykorzystanie przedstawień ikonograficznych we współczesnym świecie. W spotkaniu wzięło
udział 16 osób. 

� Olipmiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej, 22-23 lutego 2012 r. 
W Akademii  Supraskiej odbył ogólnopolski  finał  Olimpiady Prawosławnej  Wiedzy Religijnej,
organizowanej przez Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Jej temat
brzmiał: „NaboŜeństwa cyklu dobowego – praktyka liturgiczna”. W Akademii Supraskiej odbyła
się  część  ustna  finału  olimpiady.  Olimpijczycy  udzielali  ustnych  odpowiedzi  na  pytania
członków  komisji,  której  przewodniczył  biskup  supraski  Grzegorz.  Oprócz  uczestnictwa  w
naboŜeństwach  olimpijczycy  mieli  moŜliwość  skorzystania  z  zajęć  edukacyjnych
przygotowanych przez Muzeum Ikon w Supraślu. 

� Szkolenie liderów Akcji Lato BMP w Polsce, 24 – 25 lutego 2012 r. 
Uczestnicy  szkolenia  byli  zapoznawani  z  przepisami  i  aktami  prawnymi
obowiązującymi  w  trakcie  wypoczynku  dzieci  i  młodzieŜy.  W  trakcie
szkolenia moŜna było poznać nowe gry i zabawy, które przydadzą się w
trakcie  obozów  BMP.  Szkoleniowcami  byli:  Olga  Mularczyk,  Paweł
Matowicki,  Marta Całpińska.  Uczestnicy mieli  moŜliwość uczestnictwa w
naboŜeństwach oraz spotkania się z duchownymi. W szkoleniu brało udział
15 osób.

� Spotkanie Gimnazjalistów BMP w Polsce, 02 - 04 marca 2012 r. 
Spotkanie miało na celu duchowe przygotowanie młodzieŜy do egzaminu
gimnazjalnego.  MłodzieŜ  uczestniczyła  w naboŜeństwach,  przystąpiła  do
sakramentów  spowiedzi  oraz  eucharystii.  W spotkaniu  wzięło  udział  22
gimnazjalistów.

� Warsztaty  ikonograficzne  dla  studentów  i  pracowników
uniwersyteckich z Warszawy, 05 – 11 marca 2012 r. 

Uczestnicy  warsztatów zapoznali  się  z  podstawami  ikonografii,  techniką  pisania  ikon  oraz
uŜywanych  materiałów.  Wszyscy  mieli  równieŜ  moŜliwość  uczestnictwa  w  naboŜeństwach
w Monasterze oraz zapoznania się z bogactwem naszego regionu. Instruktorem – ikonografem
był Grzegorz Prokopiuk. W warsztatach brało udział 10 osób.

� Forum Myśli Teologicznej - Gnostycka Powieść Bułhakowa, 16 marca 2012 r. 
Wykład wygłosił o. Henryk Paprocki. Tematem spotkania była powieść „Mistrz i Małgorzata”
oraz wypływający z niej przekaz biblijny w czasach ZSRR. W spotkaniu wzięło udział 18 osób. 

� Rekolekcje Prawosławnego Ordynariatu Wojskowego, 20 – 21 marca 2012 r. 
Kapelani  oraz  pracownicy  Prawosławnego  Ordynariatu  Wojskowego  uczestniczyli
w naboŜeństwach w Monasterze, którym przewodniczył Prawosławny Ordynariusz WP, biskup
siemiatycki Jerzy. W rekolekcjach wzięło udział 30 osób.
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� Projekt GUTW – Poznajemy piękno Prawosławia, 19 – 26 kwietnia 2012 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
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. 

� IV  Międzynarodowy  Festiwal  Cerkiewnego  Dzwonienia
"Obwieszcza,  wychwala,  nawołuje”,  20  –  22  kwietnia
2012 r.

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,  kilku  dzwonników z  Polski,
m.in. z Białegostoku, a takŜe z zagranicy: Rosji, Litwy, Ukrainy
i Białorusi. W większości doświadczeni dzwonnicy, którzy, na co
dzień  grają  na  dzwonach  w  swoich  parafiach.  Większość
uczestników stanowiły kobiety.

� Forum Myśli  Teologicznej  –  Ikonografia  Chrystusa,  27
kwietnia 2012 r.

Wykład wygłosił o. Jerzy Tofiluk. Tematem spotkania była historia ikonoklazmu oraz błędne
wykorzystanie przedstawień ikonograficznych we współczesnym świecie. W spotkaniu wzięło
udział 19 osób. 

� Wizyta młodzieŜy z Kaliningradu, 30 kwietnia – 04 maja 2012 r. 
Grupa  młodych  osób,  której  głównym  celem  było  uczestnictwo  w  święcie  w  Monasterze
w Zwierkach, zwiedzała prawosławne świątynie i klasztory. Była to juŜ kolejna wizyta młodych
osób z Kaliningradu. Opiekunem grupy była Anna Gryniewicka. W projekcie uczestniczyło 35
osób.

� Paschalne Spotkanie Rodzinne, 05 - 06 maja 2012 r. 
Wzięło w nim udział  25 osób.  Wspólne świętowanie,  gry i  zabawy w Ośrodku Pięć Dębów
w Supraślu pozwoliły na dzielenie się radością paschalną. 

� Pobyt zorganizowany dla grupy turystów z Francji, 19 maja 2012 r.
W  ramach  projektu  zorganizowany  został  koncert  chóru  im  Bogdana  Onisimowicza.
W projekcie wzięło udział 30 osób.

� Cykl  wasztatowy:  1.  MłodzieŜ  poznaje  Prawosławie,  2.  Co wiem o  Prawosławiu
w Polsce? 21 – 23 maja 2012 r., 24 – 26 maja 2012 r.

Przeznaczony dla grup gimnazjalistów z Warszawy. Uczniowie przyjechali z celem zapoznania
się z wielokulturowością Podlasia. Młodzi ludzie po raz pierwszy w swoim Ŝyciu uczestniczyli w
naboŜeństwach  prawosławnych  oraz  mieli  moŜliwość  wysłuchania  wykładów  na  tematy
związane z Prawosławiem. W pobytach warsztatowych wzięły udział dwie grupy: 43 osoby, 30
osób.

� Forum Myśli Teologicznej – Nędza i chwała SołŜenicyna, 25 maja 2012 r. 
Wykład wygłosił o. Henryk Paprocki. Tematem spotkania były dzieła Aleksandra SołŜenicyna
oraz wypływający z nich przekaz na temat religii i społeczeństwa w czasach ZSRR. W spotkaniu
wzięło udział 21 osób. 
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� II Ogólnopolski Zlot Turystów Przyrodników, 07 – 10 czerwca 2012 r. 
Ogólnopolskie  szkolenie  przewodników,  zorganizowane  przez  białostocki  oddział  PTTK.
W ramach  szkolenia,  uczestnicy  wzięli  udział  w  prelekcjach  na  temat  Prawosławia  oraz
zwiedzali Podlasie. W projekcie brało udział 70 osób.

� Vidovdan – święto kultury serbskiej w Białymstoku, 26 – 29 czerwca 2012 r. 
Akademia Supraska brała udział w organizacji projektu Parafii Prawosławnej św. Jana Teologa
w Białymstoku. W Akademii nocowało 49 osób z chóru Patriarchatu Serbskiego.

� Polska Rada Ekumeniczna, 05-07 lipca 2012 r. 
W  Akademii  Supraskiej  odbyło  się  spotkanie  robocze  Polskiej  Rady  Ekumenicznej.  Wzięło
w nim udział 14 osób. 

� „Warsztaty plastyczno – ikonograficzne dla dzieci i młodzieŜy”, 16-28 lipca 2012r. 
Fundacja  "Oikonomos"  ponownie  zrealizowała  w  Akademii

Supraskiej warsztaty plastyczno – ikonograficzne dla dzieci i
młodzieŜy. Wzięła w nich udział 30 osobowa grupa dziecięco-
młodzieŜowa (w wieku  10-14 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  i  jego  podstawowych  zasadach.  Duchowy
wymiar obozu wspomagała codzienna modlitwa, uczestnictwo
w  Boskiej  Liturgii  oraz  w  Akatyście  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. Opiekunami grupy były Anna Rogacz, Magdalena Kołodko oraz wolontariuszka
Paula  Borowik,  natomiast  ikonografami  Anna  Motowicka  z  Muzeum  Ikon  w  Supraślu  oraz
Natalia Nalewajko, ikonograf z Białegostoku. 

� Obóz roboczy w Monasterze Zwiastowania NMP w Supraślu, 04-14 sierpnia 2012 r.
10  osób  (4  chłopców  i  6  dziewczyn)  brało  udział  w  przygotowaniach  oraz  pracach
porządkowych przed i 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.  Liderem  obozu  była  Justyna  Filimoniuk.  Posiłki
przygotowywane i przywoŜone były przez państwo Filimoniuk z Zaścianek.

� Wizyta przedstawicieli kościołów protestanckich z Niemiec, 17-19 sierpnia 2012r.
Grupa 8 osób pod kierownictwem Barbary Phieler,
zwiedzała  okolice  oraz  uczestniczyła  w  święcie
PrzeobraŜenia Pańskiego na św. Górze Grabarce. 

� „Międzynarodowa Konferencja  Akademii
Supraskiej – Języki naszej modlitwy”, 13-
15 września 2012 r. (opisane powyŜej). 

� Spotkanie  robocze  Polskiej  Rady
Ekumenicznej (16-18 września) dotyczące
działalności  charytatywnej.  W  spotkaniu
brało udział 10 osób.

� Pomoc przy organizacji  Białostockich Dni
Muzyki Cerkiewnej, 21-23 września 2012r. Akademia Supraska zapewniła noclegi dla
chóru z Białorusi (40 osób).
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� II  Sympozjum Muzealników w Supraślu,  26-28 września
2012 r.

Sympozjum zorganizowane zostało przez Muzeum Ikon w Supraślu.
Tematem spotkania była terminologia w ikonografii. W spotkaniu
brało udział 16 osób.

� II Cykl wasztatowy: MłodzieŜ poznaje Prawosławie,  26-
28 września 2012 r.4-5 października 2012 r.8 października
2012 r.

Przeznaczony  dla  grup  gimnazjalistów  z  Warszawy.  Uczniowie
przyjechali z celem zapoznania się z wielokulturowością Podlasia.

Młodzi ludzie po raz pierwszy w swoim Ŝyciu uczestniczyli w naboŜeństwach prawosławnych
oraz mieli moŜliwość wysłuchania wykładów na tematy związane z Prawosławiem. W pobytach
warsztatowych wzięły udział nastepujące grupy: 35 osób, 35 osób, 47 osób.

� Kongres liturgiczny Rosyjskiej Akademii Nauk, 9-10 listopada 2012 r.
Wydział  języków  słowiańskich  RAN  corocznie  organizuje  cykl  seminariów  poświęconych
językowi liturgicznemu, śpiewom liturgicznym, ikonografii oraz historii państw słowiańskich. W
tym  roku  dostaliśmy  zaproszenie  do  współorganizacji  kongresu  liturgicznego,  który  został
podzielony na dwie części: Wilno 5-8 listopada, Supraśl 9-10 listopada. W Supraślu odbyły się
dwa panele  dotyczące ikonografii  oraz śpiewu liturgicznego.  W projekcie  uczestniczyły  34
osoby.

� Wizyta przedstawicieli wydziałów katechetycznych z Kaliningradu,  19-21 listopada
2012 r.

Głównym celem wizyty było spotkanie zorganizowane przez Bractwo św. św. Cyryla i Metodego
z  osobami  odpowiedzialnymi  za  nauczanie  religii  prawosławnej  w  szkołach  oraz
przedstawicielami  prawosławnych  organizacji  pozarządowych.  Opiekunem grupy  była  Anna
Gryniewicka. W projekcie uczestniczyło 20 osób.

� Warsztaty fotograficzne: Pokazać więcej niŜ twarz - portret środowiskowy,  23-25
listopada 2012 r.

W Akademii  Supraskiej odbyły się warsztaty fotograficzne
zorganizowane  przez  serwis  Orthphoto.net,  Akademię
Nikona, Fundację Oikonomos oraz Liceum Plastyczne im A.
Grottgera w Supraślu.  18 osób przez weekend poznawało
tajniki fotografii. Wszystkie osoby miały okazję wykonywać
zdjęcia przy uŜyciu profesjonalnego sprzętu, odbyć zajęcia
praktyczne oraz wziąć udział w konkursie na autoportret.  

� Szkolenie  Fundacji  Edukacji  i  Twórczości,  26-28
listopada 2012 r.

Szkolenie  dla  młodzieŜy  prawosławnej  z  gmin  Bielsk
Podlaski  i  Hajnówka  miało  na  celu  przedstawienie
chrześcijańskich korzeni wolontariatu. W szkoleniu uczestniczyło 40 osób.

� Forum Myśli Teologicznej – Włodzimierz Sołowiow, 30 listopada 2012 r.
Wykład  wygłosił  o.  Henry  Paprocki.  Tematem spotkania  było  Ŝycie  i  twórczość  jednego z
pierwszych filozofów rosyjskich. W spotkaniu wzięło udział 11 osób. 

� Forum Myśli Teologicznej – Historia dogmatów, 14 grudnia 2012 r.
Wykład wygłosił o. Jerzy Tofiluk. Tematem spotkania była historia dogmatu i jego aktualność
we współczesnym świecie. W spotkaniu uczestniczyło 12 osób. 

W projektach Akademii Supraskiej uczestniczyło 976 osób.
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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 zaopiniowania Radzie Fundacji oraz zatwierdzone przez
Zgromadzenie Fundatorów w dn. 11.03.30123 r.
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