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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, www.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 2020 r., przedstawiał się następująco:
Jan Kochanowicz – Przewodniczący Rady
Jarosław Werdoni – Wiceprzewodniczący Rady
Joanna Maria Filas Kaczan – Członek Rady
Iwona Hulko – 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
W 2020 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
-Edyta Jurkiewicz – członek Zarządu Fundacji, zam. Juraszki 32, 18-106 Turośń Kościelna (od
dn. 15.09.2020 r.)
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W 2020 roku Fundacja 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
działalności programowej i Domu Pielgrzyma Akademii Supraskiej.
Księgowość Fundacji w 2020 r. prowadzona była przez biuro rachunkowe (Kancelaria KsięgowoPodatkowa Biegłego Rewidenta Eliza Sacharczuk).
W 2020 r. Fundacja zatrudniała dwóch pracowników na umowę o pracę, każdego w wymiarze
½ etatu, na stanowisku referenta. Na podstawie umów cywilnoprawnych do realizacji
poszczególnych projektów w Fundacji zatrudnionych było 14 osób.
Fundacja „OIKONOMOS”, będąca Organizacją Pożytku Publicznego, uzyskała w 2020 r. z 1%
podatku dochodowego za 2019 r. kwotę 92.948,60 zł.
W roku 2020 Fundacja „OIKONOMOS” prowadziła odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku
publicznego. Fundacja nie podjęła działalności gospodarczej w ramach własnej osobowości
prawnej. Fundacja prowadziła jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod
nazwą „Akademia Supraska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” z siedzibą w Supraślu
przy ul. Klasztornej 1, która była wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000514633. Prezesem Zarządu spółki był ks. Jarosław Jóźwik.
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II. Uchwały Zarządu Fundacji
UCHWAŁA NR 01/Z/2020 z dn. 27.03.2020
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o przeznaczeniu środków z 1%
na sfinansowanie wkładu własnego do następujących projektów:
- Turniej Szachowy o Puchar Akademii Supraskiej – w kwocie 500,00 zł
- Zimowisko w Akademii Supraskiej – w kwocie 4.000,00 zł
- Konferencja „Jubileusz 70-lecia profesora Aleksandra Naumowa” – w kwocie 2.225,14 zł.

UCHWAŁA NR 02/Z/2020 z dn. 31.03.2020
Zarząd Fundacji OIKONOMOS jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe Fundacji
„OIKONOMOS” za rok 2019.

UCHWAŁA NR 03/Z/2020 z dn. 30.09.2020
Zarząd Fundacji OIKONOMOS jednogłośnie postanowił przyjąć uchwały dotyczące Akademii
Supraskiej sp. zo.o., której jest wspólnikiem:
1) Zgromadzenie Wspólników Akademii Supraskiej Sp. z o.o. w Supraślu zatwierdza
sprawozdanie finansowe za 2019 rok składające się z: informacji ogólnych; bilansu
na dzień 31.12.2019 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę
20 728,49 zł; rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
wykazującego zysk netto w kwocie 2 273,85 zł; informacji uzupełniających.
2) Zgromadzenie Wspólników Akademii Supraskiej Sp. z o.o. w Supraślu postanowiło
udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Jarosławowi Jóźwikowi z wykonywania
obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
3) Zgromadzenie Wspólników Akademii Supraskiej Sp. z o.o. w Supraślu postanawia
zysk z 2019 r. wynoszący 2 273,85 zł wyłączyć w całości od podziału i pozostawić w
Spółce.

UCHWAŁA NR 04/Z/2020 z dn. 12.10.2020
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o zatwierdzeniu Regulaminu
przyznawania stypendium Fundacji „Oikonomos” na rok szkolny 2020/2021.

UCHWAŁA NR 05/Z/2020 z dn. 12.10.2020
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 1.754,60 zł.

UCHWAŁA NR 06/Z/2020 z dn. 28.10.2020
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o przeznaczeniu środków z 1%
na sfinansowanie projektów Fundacji realizowanych w Akademii Supraskiej ze środków
własnych:
 Spotkania prawosławnych społeczników w Akademii Supraskiej 14-21.02.2020 – w kwocie
1.500,00 zł
 Wystawa S. Chudzika „Gwasze i drzeworyty” – w kwocie 2.987,54 zł
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UCHWAŁA NR 07/Z/2020 z dn. 28.10.2020
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o sfinansowaniu ze środków
uzyskanych z wpłat z 1% prac budowlanych i wykończeniowych kaplicy cmentarnej św.
Apostoła Tomasza, przeprowadzane przez Parafię Prawosławną pw. Św. Św. Apostołów Piotra i
Pawła w Wasilkowie w kwocie 32.000,00 zł.

UCHWAŁA NR 08/Z/2020 z dn. 29.12.2020
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o przeznaczeniu środków z 1%
na sfinansowanie wkładu własnego do następujących projektów Fundacji, na które zostały
pozyskane dotacje zewnętrzne:
 Lato z wielokulturowym dziedzictwem – V edycja – w kwocie 1.480,06 zł
 Galeria Stała im. Wiktora Wołkowa w Akademii Supraskiej – w kwocie 6.138,88 zł
 Śladami ojca Aleksego – wystawa i aplikacja na telefon - w kwocie 3.143,00 zł

UCHWAŁA NR 09/Z/2020 z dn. 29.12.2020
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o przeznaczeniu środków z 1%
na sfinansowanie projektów Fundacji realizowanych w Akademii Supraskiej ze środków
własnych:
 Warsztaty ikonograficzne dotyczące ikonografii świąt cerkiewnych – w kwocie 3.500,00 zł
 Wystawa K. Gliwy „Impoderabilia” – w kwocie 2.000,00 zł
 Przygotowywanie Biblioteki Akademii Supraskiej – w kwocie 6.000,00 zł
 Spotkania „Moja droga” w Akademii Supraskiej organizowane w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa - w kwocie 1.500,00 zł

UCHWAŁA NR 10/Z/2020 z dn. 29.12.2020
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 2019 wg niżej podanych zasad:
1.
2.
3.
4.

Nazwa i adres – Fundacja „Oikonomos”, ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok
Osoba materialnie odpowiedzialna – Magdalena Żdanuk, prezes Zarządu
Rodzaj inwentaryzacji: roczna
Rodzaj składników majątku objętych spisem:
- środki pieniężne znajdujące się w kasie organizacji.
5. Termin rozpoczęcia: 31 grudnia 2020, zakończenia: 31 grudnia 2020
6. Spis należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2020
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.
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III. Działalność programowa w 2020 roku
1. Projekty Fundacji „Oikonomos”
"Nikt nie może być dla nas kolejnym numerem" - spektakl teatralny na podstawie
książki "Matka Maria (1891-1945)"
Przygotowany jeszcze w poprzednim roku spektakl w reżyserii Joanny Troc „Nikt nie może być
numerem” na podstawie książki Sergiusza Hackela, wydanej przez Fundację „Oikonomos”, pt.
„Matka Maria (1891-1945)” był prezentowany także w 2020 roku. Jest to opowieść o Marii
Skobcowej, zwanej Matką Marią z ulicy Loumer – poetce, artystce, arystokratce-emigrantce,
mniszce pomagającej ludziom z marginesu na ulicach Paryża, prowadzącej ośrodki
charytatywne bez posiadania środków finansowych, ratującej z przyjaciółmi Żydów w czasie II
wojny światowej – w wykonaniu grupy młodych aktorów-amatorów. Premiera spektaklu miała
miejsce 5 i 6 listopada 2019 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. 13 lutego
2020 roku na zaproszenie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w
Białymstoku spektakl był wystawiany na XVI Międzyszkolnym Ekumenicznym Spotkaniu
Młodych, które w tym roku przebiegało pod hasłem „Życzliwymi bądźmy (Dz 28,2)”. Następnie
odbyły się dwa przedstawienia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w
Warszawie Filii w Białymstoku (7 i 8.03.2020 r.), które były przeznaczone dla studentów
uczelni, ale też otwarte dla białostockiej publiczności.
Planowany na połowę marca wyjazd do Paryża, gdzie spektakl miał być grany w parafii przy
Instytucie Teologicznym św. Sergiusza, centrum prawosławnej myśli teologicznej i kulturalnej
na Zachodzie Europy, miejscu wyjątkowym, ponieważ to tam Matka Maria przyjęła postrzyżyny
mnisze, w związku z epidemią niestety nie doszedł do skutku.

fot. Aleksander Wasyluk
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Lato z wielokulturowym dziedzictwem – V edycja
W 2020 roku Fundacja „Oikonomos” projekt pt. „Lato z wielokulturowym dziedzictwem - V
edycja”. Jego głównym działaniem była organizacja w dn. 25 sierpnia – 3 września br. w
Akademii Supraskiej letniego obozu dla młodzieży, która chciała przeznaczyć część swojego
wakacyjnego czasu na wolontariat przy zabytkowych obiektach Podlasia. W tym roku –
wyjątkowo, ze względu na sytuację epidemiczną – postanowiliśmy pracować na zewnątrz,
świeżym powietrzu, dlatego też projektem objęliśmy następujące obiekty:
1. cmentarz prawosławno-ewangelicki w Łapach-Osse, wpisany do Rejestru Zabytków pod
nr rej.: A-479 z dn. 27.11.2012,
2. cmentarz prawosławny w Kożanach, wpisany do Rejestru Zabytków pod nr rej. A-144 z
dn. 14.12.2005,
3. cmentarz cerkiewny w Topilcu, wpisany do Rejestru Zabytków pod nr rej. A-91 z dn.
23.10.1975
oraz pozostałości po dawnym cmentarzu w Surażu.
Wolontariusze (12 osób, głównie studenci) przyjechali z różnych miejscowości, zarówno z
Podlasia, jak i z drugiego końca Polski. Podczas 10-dniowego obozu uczestniczyli w zajęciach
warsztatowych w Akademii Supraskiej, podczas których pod okiem specjalistów uczyli się
wypełniać karty ewidencyjne zabytków oraz fotografować obiekty, a następnie ruszyli w
teren, gdzie brali udział w porządkowaniu cmentarzy, karczowaniu krzewów, koszeniu i
usuwaniu chwastów. Było to zaledwie przygotowanie do ich głównego zadania - sporządzenia
dokumentacji fotograficzno-opisowej zabytkowych nagrobków i krzyży na terenie
prawosławnych cmentarzy w czterech nadnarwiańskich miejscowościach. Pogoda nie zawsze
dopisywała, ale pomimo deszczu wolontariuszom udało się uwiecznić dla przyszłych pokoleń aż
248 nagrobków znajdujących się na zabytkowych nekropoliach. W Surażu młodzież wykonała
wspaniałą pracę przywracając ostatnie ślady po prawosławnej społeczności w tych rejonach –
zadbała o krzyż oraz pozostałości po dwóch nagrobkach. Oprócz dokumentacji fotograficznej,
którą zebrali uczestnicy obozu, wolontariusze przygotowali też opisy inwentaryzacyjne w
kartach ewidencyjnych. Żaden z uczestników obozu nie spodziewał się, że istnieje tak wiele
różnych form krzyży nagrobnych. Sposób kucia, odlewania, ciosania, użycie różnorodnych
materiałów do tworzenia nagrobków – wszystkie te wyróżniki zaczęły być widoczne dla
młodych adeptów inwentaryzacji zabytków, którzy angażowali się coraz bardziej, odkrywając
kolejne tajemnice pod okiem pracownika Muzeum Ikon w Supraślu.

Fundacja już po raz piąty realizowała ten projekt, rokrocznie dofinansowywany
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa. Podczas
poprzednich czterech edycji dzięki nieocenionej pracy wolontariuszy udało się
zewidencjonować oraz utrwalić w formie katalogów inwentaryzacyjnych wyposażenie
zabytkowych cerkwi w Choroszczy, Fastach, Topilcu, Królowym Moście, Supraślu, Topolanach,
Folwarkach Tylwickich, Wasilkowie, Gródku, Nowej Woli i Michałowie.
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Po tegorocznych działaniach młodzieży także zostanie trwały ślad - dwie tablice
informacyjne, ustawione przy nieczynnym już cmentarzu ewangelicko-prawosławnym w
Łapach-Osse i cmentarzu prawosławnym w Surażu, przypominające o historii tych miejsc.
Powstała też broszura z mapą zinwentaryzowanych cmentarzy oraz informacjami o
istniejących tu niegdyś świątyniach. Zachęca ona do zapoznania się z lokalną spuścizną
kulturową północno-wschodniej Polski, a także do odbycia wycieczki szklakiem zapomnianych
cmentarzy wzdłuż Narwi – jesienią samochodem, a latem może kajakiem?

Osobnym elementem projektu było spotkanie „Ostatnia droga”, zorganizowane w Akademii
Supraskiej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2020. Spotkanie organizowane 19
września br. pozwoliło uczestnikom spojrzeć na śmierć oraz związane z nią obrzędy jak na
czas przejścia z życia doczesnego do wieczności, a także oswoić ostatnią drogę, w którą każdy
z nas kiedyś się wybierze. W trakcie spotkania można było wysłuchać wykładu dotyczącego
obrzędowości pogrzebowej z perspektywy kultury pogranicza. Został on poprzedzony
koncertem pieśni pogrzebowych w wykonaniu młodzieżowego zespołu Zatopieni w historii z
Topilca. Widzowie mieli też okazję obejrzeć zdjęcia zabytkowych krzyży nagrobnych z Łap,
Kożan, Topilca i Suraża, zebranych przez uczestników obozu. Są one udostępnione także na
stronie projektu na Facebooku: @latozwielokulturowymdziedzictwem. To było pierwsze
wydarzenie, które transmitowaliśmy online, a zapis nagrania ze spotkania jest dostępny na
naszym kanale na Youtubie.
Relacja z naszego projektu ukazała się także w weekendowym wydaniu Kuriera Porannego i
Gazety Współczesnej, co znacznie poszerzyło zasięg osób, do których dotarła informacja o
zabytkowych nekropoliach naszego regionu.
Projekt został dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu
„Wolontariat dla dziedzictwa”.

8

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Oikonomos” w 2020 roku

"Śladami ojca Aleksego” – wystawa o o. Aleksym Mularczyku oraz stworzenie
aplikacji na telefony komórkowe „Ścieżkami prawosławia. Supraśl”
W grudniu 2020 roku minęło pięćdziesiąt lat od śmierci wieloletniego proboszcza parafii
prawosławnej w Supraślu, o. Aleksego Mularczyka. Duchowny niósł tu posługę od 1927 roku,
najpierw dojeżdżając z Wasilkowa do cerkwi pw. św. Jerzego na cmentarzu w Podsupraślu, a
potem będąc już na miejscu w cerkwi pw. św.
Jana Teologa w Supraślu aż do swojej śmierci
14 grudnia 1970 roku. Jego odważna i
nieugięta postawa w obronie cerkwi w
Supraślu jest warta przypomnienia. To dzięki
jego trudom władze komunistyczne nie
zdołały zamknąć świątyni, a prawosławna
parafia w Supraślu i 500-letni monaster
prawosławny istnieje do dziś w tym miejscu.
20 grudnia 2020 r. nastąpiło wirtualne
otwarcie wystawy, na której można było
zapoznać się z życiem ojca Aleksego
Mularczyka, przypadającym na niezwykle
trudny XX wiek oraz obejrzeć archiwalne
fotografie z lat 1920-1970. Sama wystawa była prezentowana w Akademii Supraskiej w sali
wystawowej, a następnie na ogrodzeniu od strony rzeki. Zawierała ona 12 plansz
przedstawiających zdjęcia archiwalne oraz teksty opisujące wydarzenia z życia o. Aleksego
Mularczyka zebrane z książek, artykułów, wspomnień rodziny i parafian. Do wirtualnego
otwarcia wystawy zostało przygotowane także nagranie, w którym także wystąpiły osoby
wspominające duchownego. Jest ono dostępne na Youtube Fundacji.
Drugim elementem projektu było opracowanie aplikacji na telefon pt. „Ścieżkami
prawosławia. Supraśl” z informacjami na temat miejsc w Supraślu, związanych z historią
prawosławnej społeczności. W aplikacji zostały umieszczone profesjonalnie opracowane
materiały historyczne, specjalnie przygotowane w tym celu zdjęcia oraz nagrany został audioprzewodnik do aplikacji. Aplikacja jest bezpłatna i jest dostępna zarówno dla użytkowników
telefonów z systemem Android, jak i Apple. Aplikacja była także promowana poprzez
wydrukowane w tym celu plakaty, naklejki i ulotki. Dzięki przygotowaniu aplikacji mamy
nadzieję na zwiększenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Supraśla zarówno wśród jego
mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Podlasie, przybliżając im historię w atrakcyjny
sposób – czyli za pomocą nowoczesnej technologii.

Telefon z Android

Telefon z IOS

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
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2. Projekty Akademii Supraskiej
Międzynarodowa
konferencja
naukowa
Akademii
Supraskiej
“Wokół
piśmiennictwa i sztuki cerkiewnej w Rzeczypospolitej”, 09 – 12 stycznia 2020
Myślą przewodnią konferencji Akademii Supraskiej był temat: „Wokół piśmiennictwa i sztuki
cerkiewnej w Rzeczypospolitej”. Wybierając tę problematykę, pragnęliśmy zaprezentować
dziedzictwo kultury wschodniej w granicach I Rzeczypospolitej. Głównym celem konferencji
było zwrócenie uwagi na fundamentalną rolę, jaką piśmiennictwo oraz sztuka cerkiewna I-szej
Rzeczypospolitej odgrywała w kształtowaniu kultury i sztuki całego kraju. W trakcie
konferencji został zaprezentowany jubileuszowy, dziesiąty tom Latopisów naszej Akademii pt.
“Вѣнецъ хваленiѧ. Studia ofiarowane prof. Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia”,
dedykowany
profesorowi
Aleksandrowi Naumowowi,
emerytowanemu
profesorowi
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ca’ Foscari w Wenecji, członkowi Konwentu
Akademii Supraskiej i Rady Redakcyjnej Latopisów. Koordynator: ks. Jarosław Jóźwik, liczba
uczestników: 70 osób.
26 listopada 2020 czasopismo „Latopisy Akademii
Supraskiej. 10. ƁƃHEЦЪ ХВАЛЕНЇѦ” [Wieniec
Pochwał].
Studia
oferowane
profesorowi
Aleksandrowi Naumowi na jubileusz 70-lecia, pod
red. Marzanny Kuczyńskiej, Fundacja „Oikonomos”,
Białystok 2019" zostało wyróżnione Nagrodą im. prof.
Jerzego Skowronka. Jest to nagroda honorowa
przyznawana autorom i wydawcom w dziedzinie
historii i archiwistyki. Została ustanowiona w 1997 r.
dla upamiętnienia tragicznie zmarłego dyrektora
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Jerzego
Skowronka. Przewodniczącym jury jest prof. UW dr
hab.
Jarosław
Czubaty,
pełniący
funkcję
przewodniczącego
Rady
Naukowej
Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Nagroda
przyznawana jest podczas Targów Książki Historycznej
w Warszawie.

Zimowisko w Akademii Supraskiej, 26 stycznia – 01 lutego 2020
18 dzieci w wieku od 9 do 13 lat spędziło aktywny tydzień zimowych ferii w Supraślu.
Opiekunowie zadbali o to, by każdy z uczestników obozu znalazł coś dla siebie. Dzieci
uzdolnione artystycznie odnalazły się podczas warsztatów plastycznych. Odbyły się zajęcia z
gier planszowych, śmiechoterapii i robotyki. Dzięki wizycie w siedzibie Parku Krajobrazowego
Puszczy Knyszyńskiej dzieci dowiedziały się, jak wygląda życie zwierząt w czasie zimy i jak
można im pomóc. Spotkanie to zakończyło się ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek.
Piękno Supraśla uczestnicy obozu podziwiali podczas spacerów po miasteczku, przejażdżki
ciuchcią i kuligu. Atrakcją, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, było zwiedzanie
Muzeum Ikon oraz zorganizowane tam warsztaty, na których dzieci mogły same przekonać się,
jak wiele pracy trzeba włożyć w napisanie ikony. Nieodłącznym i ważnym elementem obozu
była wspólna modlitwa. Grupa brała udział w modlitwach porannych i wieczornych, Boskiej
Liturgii oraz Akatyście przed Supraską Ikoną Matki Bożej. Podczas nabożeństw dziewczynki
śpiewały wraz z chórem, a chłopcy przysługiwali, każde z nich przyjęło Eucharystię. Spotkania
z duchownymi pozwoliły młodym ludziom dokładniej zrozumieć znaczenie modlitwy i
Eucharystii w ich życiu. Ten siedmiodniowy odpoczynek w atmosferze modlitwy i spokoju
pozwolił obozowiczom nabrać sił na powrót do szkoły i nauki, a poprzez udział w rozmowach z
duchownymi i nabożeństwach zbliżyć się do Cerkwi. Opiekunami były Dorota Maksymiuk i Anna
Haponiuk. Koordynator: ks. Jarosław Jóźwik, liczba uczestników: 18 osób
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Z powodu obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych związanych z COVID-19 w dniach 22 lutego
– 10 czerwca w Akademii Supraskiej nie odbywały się żadne wydarzenia, a Akademia była
zamknięta.
Chociaż nie można było przyjmować gości ani prowadzić działalności kulturalno - oświatowej
w budynkach Akademii, nie oznacza to, że nic nie robiliśmy. W tym czasie nagraliśmy krótki
spot o działalności Akademii Supraskiej „Co słychać w Akademii Supraskiej - wiosna 2020
r.” W tym okresie zaczęliśmy także tworzyć księgozbiór. Otrzymaliśmy wiele ciekawych
pozycji od darczyńców z kraju i zagranicy, m.in. darowiznę p. Stanisława Lisieckiego,
parafianina cerkwi w Bydgoszczy, przekazaną przez Parafię św. Michała Archanioła w
Sokołowsku z inicjatywy i kosztem ks. mitrata Eugeniusza i ks. prot. Grzegorza Cebulskich.
Dzięki staraniom prof. Aleksandra Naumowa i Jakuba Oniszczuka, nasza biblioteka nabrała
kształtów.

https://youtu.be/irBv2Nt0yIo

Od maja 2020 roku trwały także prace przy przyłączaniu budynków Akademii Supraskiej do
sieci gazowej. Po ponad dwóch latach starań udało nam się uzyskać warunki przyłączenia do
sieci gazowej. Było to dla nas ogromnie ważne, ponieważ dzięki temu możemy zaoszczędzić na
kosztach ogrzewania, które przy znaczącej kubaturze pomieszczeń Akademii Supraskiej są
znaczące. Inwestycja w przyłącze gazowe wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, ale daje
nadzieję na zapewnienie płynności finansowej naszej placówki. W celu zebrania środków na
dokumentację projektową Fundacja przeprowadziła kampanię fundraisingową „Nie
zdejmujemy nogi z gazu – aby w Akademii Supraskiej było cieplej!”.
10 czerwca w Akademii Supraskiej pojawili się pierwsi goście.

Wystawa prac Sławomira Chudzika - gwasz i drzeworyt!, 28 czerwca – 31 lipca
2020
W Akademii Supraskiej odbyła się wystawa prac Sławomira Chudzika, absolwenta Państwowego
Liceum Sztuk Plastycznych w Białymstoku oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
w Gdańsku na Wydziale Malarstwa, ze specjalizacją grafiki i malarstwa ściennego. W ciągu
trzydziestu lat pracy twórczej uprawiał równolegle malarstwo sztalugowe, malarstwo ścienne,
gwasz i grafikę – głównie drzeworyt. Jednocześnie powstawały realizacje z dziedziny grafiki
wydawniczej i ekslibrisu, prywatnych druków ulotnych („Spowiedź” Władysława
Broniewskiego, „Pieśń nad pieśniami” Salomona), a w latach 80. znaczki i cegiełki
„Solidarności”. Prywatnie był bibliofilem zajmującym się artystyczną oprawą książek.
Koordynatorzy: Monika Szewczyk, ks. Jarosław Jóźwik, liczba uczestników: 350 osób.
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Wystawa fotografii – Waldemar Kwiatkowski „Poza II”, 12 lipca – 31 sierpnia
2020
Waldemar Kwiatkowski urodził się, mieszka i pracuje w Białymstoku. Fotografia fascynowała
go od zawsze. Poprzez fotografie poszukuje bezinteresownej harmonii, doświadcza, poznaje,
zgłębia otaczający nas świat. Próbuje zapisywać swoje wrażenia, odkrycia, emocje. Według
autora wystawy człowiek skoncentrowany na materialnej egzystencji poświęca swoje zdolności
panowaniu nad otaczającym go światem, by jak najpełniej go wykorzystać; często nie
dostrzega innych wymiarów. Wystawa była spotkaniem z niezrozumiałym, niepewnym,
nieoznaczonym, niewytłumaczalnym, niepojętym, ale istniejącym.
Koordynator: ks. Jarosław Jóźwik, liczba uczestników: 400 osób.

Spotkanie autorskie Jakuba Sobczaka "Podlaskie Legendy 4 Kultur", 2 sierpnia
2020
W trakcie spotkania autorskiego można było dowiedzieć się o inspiracjach i procesie tworzenia
książki autorstwa młodego i bardzo zdolnego absolwenta Projektowania Graficznego Wydziału
Sztuk Pięknych UMK - Jakuba Sobczaka. Z Jakubem współpracujemy już od wielu lat, m.in.
podczas organizacji warsztatów ikonograficznych. Jego książka "Podlaskie legendy 4 kultur" to
nie tylko zbiór tekstów podań społeczności zamieszkujących nasz region, ale także dzieło
sztuki inspirowane kulturą narodów i religii od wieków kształtujących historię i kulturę
Podlasia: rusińskiej, żydowskiej, polskiej i tatarskiej. Ilustracje nawiązują m.in. do ludowej
wycinanki, z którą autor miał kontakt jako dziecko, gdy z prababcią wycinał papierowe
serwety. Taka też wycinanka znajduje się na okładce książki. Przedstawia ona wizerunek
Adama i Ewy przy Drzewie Życia - historię wspólną dla wszystkich 4 kultur, których legendy
znalazły się z tej pięknej książce. Dochód ze sprzedaży tej książki będzie przeznaczony na
działalność Akademii Supraskiej. Koordynator: ks. Jarosław Jóźwik, liczba uczestników: 57
osób.

Wystawa rzeźby. Katarzyna Gliwa – “IMPONDERABILIA”, 20 sierpnia – 30 września
2020
To już kolejna wystawa w Akademii Supraskiej. Tym razem zaprosiliśmy do obejrzenia prac
Katarzyny Gliwy, absolwentki Liceum Plastycznego w Supraślu. Obecnie studiuje rzeźbę na
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Tytuł wystawy – Imponderabilia – oznacza «rzeczy
nieuchwytne i niedające się dokładnie zmierzyć lub obliczyć, mogące jednak wywierać wpływ
na jakieś sprawy». Koordynator: ks. Jarosław Jóźwik, liczba uczestników: 500 osób.
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Spotkanie autorskie „Tam i z powrotem”, 13 września 2020
Pierwszym z dwóch wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa było
spotkanie zatytułowane „Tam i z powrotem”, podczas którego gościliśmy dwie autorki,
poruszające temat bieżeństwa i powrotów z bieżeństwa - p. Anetę Prymakę i p. Julię
Fiedorczuk. Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii
Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta
edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa
kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu
międzykulturowego. Hasłem przewodnim wydarzeń organizowanych w ramach EDD w 2020
roku była "Moja droga". Koordynator: ks. Jarosław Jóźwik, liczba uczestników: 60 osób.

Galeria Stała Wiktora Wołkowa w Akademii Supraskiej, 06 grudnia 2020
Czas pandemii ponownie nie pozwolił na zaproszenie gości do fizycznego zwiedzenia nowo
otwartej Galerii Wiktora Wołkowa, jednakże takie miejsce zostało oficjalnie otwarte w
Akademii Supraskiej, w której zaaranżowano przestrzeń dolnego korytarza, aby tam
zaprezentować zdjęcia słynnego fotografa. 46 fotografii umieszczonych na pilastrach przybliża
twórczość artysty, dla którego Supraśl i przyroda Podlasia stanowiły największy skarb. “Idea
projektu wystawy zakłada jak najmniejszą ingerencję w zastane wnętrze historycznego
obiektu, jakim jest Pałac Archimandrytów w Supraślu, stąd też dyskretna forma ramek,
nawiązująca do detalu architektonicznego słupów, mająca na celu scalenie ekspozycji z
pomieszczeniem, w którym się znajduje. Układ kompozycyjny i kolejność prac tworzą cykl
rozwijający się wraz z przemieszczaniem się wzdłuż nich odbiorcy - zaczyna się od portretu
artysty, dalej przechodzi do zdjęć, od najbardziej nasyconych, pełnych żywiołowych kolorów,
poprzez półtony, do ujęć rozbielonych, aż w końcu całkiem czarno-białych, znajdujących się
na końcu sali. Tu spotykamy się z sygnaturową pracą W. Wołkowa - sylwetką ptaka oraz
niemym fortepianem, brzmieniem wieczności.” W stworzenie galerii zaangażowani byli:
Grażyna Wołkow, prof. Jarosław Perszko, Justyna Sołomianko, o. Jarosław Jóźwik. Roman
Wasiluk stworzył niezwykłą prezentację wirtualną, natomiast Jan Smyk zrealizował i
udostępnił
podkład
dźwiękowy.
Panowie
wykonali
swoją
pracę
bezpłatnie.
Współorganizatorami projektu była Gmina Supraśl, Powiat Białostocki oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Łączna liczba osób biorących udział w projektach Akademii Supraskiej: 1.504 osoby.
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3. Współorganizacja spotkań w Akademii Supraskiej
 25 - 31 lipca 2020, Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku – Supraśl 2020. Przyjazd
zorganizowany po raz kolejny przez Fundację „FLY” w celu zapoznania się z pięknem
regionu oraz Cerkwi prawosławnej w Polsce. Grupie zorganizowano liczne wycieczki po
okolicznych cerkwiach oraz muzeach Podlasia. Organizator: Fundacja FLY. Liczba
uczestników: 52 osoby.
 16 lipca – 09 sierpnia 2020, Podlasie SlowFest 2020. Już od czterech lat jesteśmy
współorganizatorem tego wydarzenia. W tym roku w Akademii Supraskiej odbyły się
warsztaty ikonograficzne oraz warsztaty twórczego pisania. Podlasie SlowFest jest
festiwalem sztuki (filmowej, muzycznej, literackiej, kulinarnej i wielu innych) w bliskości
z naturą. Promuje oryginalną twórczość, prezentuje artystów poszukujących i wybitnych,
kreuje rzeczywistość, w której sztuka, kultura i natura tracą granice, splata ze sobą
wszystkie wymienione elementy i tworzy atmosferę slow. Warsztaty ikonograficzne
prowadził dla grupy 12 osób Jakub Sobczak, pokazując nie tylko technikę pisania ikon, lecz
wskazując na rolę modlitwy w powstaniu ikony. Organizator: Fundacja Dalapenia. Liczba
uczestników: 45 osób
 05 – 09 sierpnia 2020, „Historia jest zawsze żywa - spotkania wokół historii regionu:
język, śpiew, obrzędowość” to projekt skierowany do młodych osób, które spędzając
kilka dni w Supraślu, miały możliwość zapoznania się z kulturą Podlasia. Uczestnicy brali
udział w warsztatach artystycznych, śpiewu i tańca ludowego. Stworzyli etiudę sceniczną
oraz obrazy opowiadające historie zasłyszane od autorów książek. Organizator: Parafia
Prawosławna pw. Św. Mikołaja w Topilcu. Liczba uczestników: 13 osób.
 15- 21 sierpnia 2020, Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku – Supraśl 2020. Przyjazd
zorganizowany po raz kolejny przez Fundację „FLY” w celu zapoznania się z pięknem
regionu oraz Cerkwi prawosławnej w Polsce. Dla grupy zorganizowano liczne wycieczki po
okolicznych cerkwiach oraz muzeach Podlasia. Organizator: Fundacja FLY. Liczba
uczestników: 52 osoby.

Akademia Supraska pomogła też w organizacji pobytów grup zorganizowanych:
 Warsztaty ikonograficzne, organizowane przez Annę Gełdon, Grzegorza Prokopiuka oraz
Monikę Gmitrzak: 25 stycznia – 02 lutego 2020 – 12 osób, 10 – 17 lutego 2020 – 13 osób, 27
czerwca – 09 lipca 2020 – 14 osób, 11– 19 lipca 2020 – 17 osób
 Pielgrzymi w Supraślu: 08-09 lutego 2020 – 55 osób, 22-23 lutego – 35 osób.
W tego typu projektach Akademii Supraskiej wzięło udział 308 osób.
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4. Inne formy działalności Fundacji „Oikonomos”
Wsparcie Domu Spokojnej Starości św. Proroka Eliasza
Fundacja po raz kolejny wsparła prace remontowe domu parafii Św. Proroka Eliasza w
Białymstoku-Dojlidach, w którym został utworzony Dom Spokojnej Starości. Na dalsze prace
związane z funkcjonowaniem domu opieki w 2020 r. Fundacja „Oikonomos” przekazała
1.754,60 zł, pozyskanych z wpłat 1% podatku dochodowego wpłaconego na ten właśnie cel
(zgodnie z § 11 pkt. 8 Statutu Fundacji).

Wsparcie budowy kaplicy cmentarnej pw. Św. Apostoła Tomasza
W 2020 roku Fundacja „Oikonomos” wsparła także prace związane z budową i wykończeniem
kaplicy cmentarnej św. Apostoła Tomasza, przeprowadzane przez Parafię Prawosławną pw.
Św. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie. Na te roboty budowlane Fundacja przelała
32.000,00 zł, pozyskanych z wpłat 1% podatku dochodowego przekazanego naszej organizacji
ze wskazaniem na ten cel. (zgodnie z § 11 pkt. 7 Statutu Fundacji).

Wydanie płyty CD ze śpiewanym akatystem do św. męcz. mł. Gabriela
w wykonaniu Chóru „Fili” działającego przy Centrum Kultury Prawosławnej
Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa
Białostockiego i Gdańskiego, we wrześniu 2020 roku została wydana płyta ze
śpiewanym akatystem do św. męcz. mł. Gabriela. Okazją do tego była przypadająca w tym
roku 300-tna rocznica odnalezienia relikwii świętego patrona dzieci i młodzieży. Nagrania
dokonano w monasterze Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Zwierkach. Nabożeństwo
celebruje abp Jakub oraz protodiakon Wiaczesław Perek, śpiewa Chór "Fili" Centrum Kultury
Prawosławnej w Białymstoku. Kolportaż płyt odbył się podczas nabożeństw sprawowanych z
okazji XXVIII rocznicy przeniesienia relikwii św. Gabriela z Grodna do Białegostoku 21-22
września 2020 r. Projekt zrealizowano przy finansowym wsparciu Urzędu Miejskiego w
Białymstoku oraz zaangażowaniu p. Grzegorza Falkowskiego, p. Niki Fiedziukiewicz, p. Kseni
Juchimowicz oraz Chóru "Fili" Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.
Partnerem Projektu było Miasto Białystok.
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Wznowienie płyty Chóru „Fili” pt. „O Wsiepietaja Mati”
W listopadzie 2020 roku ukazało się drugie wydanie płyty z muzyką cerkiewną „O, Wsiepietaja
Mati” w wykonaniu Chóru „Fili” działającego przy Centrum Kultury Prawosławnej w
Białymstoku pod dyrekcją Marty Filimoniuk-Pagór. Album ten po raz pierwszy został wydany w
2015 roku i zawierał jedenaście utworów poświęconych Matce Bożej. Drugie wydanie jest
poszerzone o kolejne 11 pieśni związanych z Bogurodzicą, a nowego nagrania dokonano w Auli
Akademii Supraskiej. Od początku swojego powstania w 2012 roku chór współpracuje z
Fundacją „Oikonomos” i Akademią Supraską. Działalność chóru „Fíli” to nie tylko występy, ale
przede wszystkim czynny udział w nabożeństwach. Chór uczestniczył w wielu ważnych
wydarzeniach cerkiewnych takich jak: obchody święta Przemienienia Pańskiego na Świętej
Górze Grabarce, dnia św. Męczennika Młodzieńca Gabriela w Zwierkach, święta św. Onufrego
Wielkiego w Jabłecznej. Grupa śpiewała także koncerty w wielu miejscach w Polsce (m.in. w
Białymstoku, Radomiu, Topilcu, Supraślu) i za granicą (we Francji, Niemczech, na Krecie).

Program stypendialny Fundacji „Oikonomos”
W roku 2020 kontynuowane było funkcjonowanie programu stypendialnego Fundacji
„Oikonomos”. Zgodnie z przyjętym regulaminem stypendium przyznawane jest dzieciom i
młodzieży uczącej się, która jest zameldowana na terenie województwa podlaskiego, znajduje
się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, wyróżnia się szczególnymi uzdolnieniami,
posiada wysoką średnią ocen, cieszy się nienaganną opinią dotyczącą zachowania i postawy
moralnej, złoży wniosek o przyznanie stypendium i otrzyma rekomendację szkoły, w której
uczęszcza na zajęcia. W 2020 roku ponownie wypłacane było stypendium dwójce uczniów VI
Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku (rok szkolny 2019/2020). Dodatkowo Akademia
Supraska ufundowała stypendium dla pochodzącej z Podlasia uzdolnionej studentki Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku (rok szkolny 2020/2021). Środki na wypłaty stypendium pochodzą z
darowizn ze wskazaniem na ten cel.

Sprawozdanie zostało przygotowane przez Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” w składzie:
Magdalena Żdanuk – prezes Fundacji „OIKONOMOS”
Danuta Szpilko – wiceprezes Fundacji „OIKONOMOS”
Edyta Jurkiewicz – członek Zarządu 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. 29.09.2021 r.
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