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Sprawozdanie
za rok 2012
z działalności Fundacji im. Zofii Kossak
z siedzibą w Górkach Wielkich

1. Fundacja im. Zofii Kossak z siedzibą w Górkach Wielkich, ul. Stary Dwór 4 została wpisana do
Rejestru Fundacji w dniu 15.06.1998 r. pod nr 5476 oraz aktualizowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym nr KRS: 0000138942 w dniu 19.07.2004 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII.
Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 072153934.
Skład Zarządu Fundacji:







Prezes Zarządu - Małgorzata Lipińska
Zastępca Prezesa Zarządu - Bogumił Zając
Sekretarz Zarządu - Izabela Strzebońska
Członek Zarządu - Anna Witkowska
Członek Zarządu - Tadeusz Dadok
Członek Zarządu - Krystyna Tomecka

Cele statutowe Fundacji:
−

−
−
−
−

pielęgnowanie i utrzymanie dóbr kultury i tradycji; zabezpieczenie spuścizny po Zofii
Kossak i Zygmuncie Szatkowskim, a zwłaszcza wspieranie Muzeum Zofii KossakSzatkowskiej w Górkach Wielkich, aby służyły głębszemu poznawaniu i zrozumieniu
ideałów, którymi Zofia Kossak się kierowała,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
wspieranie i podejmowanie inicjatyw w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
zgodnie z duchem twórczości Zofii Kossak,
wspieranie i podejmowanie działań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochronie
dziedzictwa przyrodniczego,
ochrona integralności i nienaruszalności twórczości Zofii Kossak, jak również dbanie
o wiarygodny wizerunek Zofii Kossak we wszelkich publikacjach, dbanie o to, by imię
i nazwisko Zofii Kossak nie służyło celom sprzecznym z duchem jej twórczości.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Fundacja realizowała cele statutowe w 2012 roku w ramach następujących projektów
kulturalnych:
„Zaczarowany Dwór Kossaków” – działania twórcze, spektakl.
„Zaczarowany Dwór Kossaków” to działania twórcze grupy młodzieży pracującej z Włodzimierzem
Pohlem, reżyserem i aktorem Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej. Efektem ich
kilkumiesięcznej pracy był spektakl, którego premiera odbyła się 13 maja 2012 roku. Młodzież
wykorzystała motywy pochodzące z baśni Zofii Kossak „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata”.
Pokazała także niezwykłe losy rodziny Kossaków i góreckiego dworu. Przedstawienie miało
interesującą i awangardową formułę. Spektakl wystawiano kilkakrotnie. Wstęp był wolny.
Fundacja pozyskała na ten cel dofinansowanie z Fundacji Banku Zachodniego w wysokości 5.500
PLN.
 „Poznaj mnie… Get to know me, don`t be afraid” – warsztaty, koncerty, spektakle.
„Poznaj mnie… Get to know me, don`t be afraid” to cykl spotkań poświęconych kulturze oraz
historii europejskich Żydów i Romów. Warsztaty adresowane były do grupy polsko-czeskosłowackiej młodzieży, w wieku 15-17 lat. W trakcie trwania warsztatów młodzież spotkała się
z m.in. z cygańskim tańcem oraz pieśnią w jidysz. Prelekcje oraz wydarzenia artystyczne (koncerty
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i spektakle), towarzyszące warsztatom, miały formułę otwartą. W ramach projektu zaprosiliśmy
m.in. Teresę Mirgę i zespół Kałe Bała, Witolda Dąbrowskiego z Ośrodka „Brama Grodzka”
w Lublinie, zespół Čači Vorba oraz SieGra. Fundacja pozyskała na ten cel dofinansowanie w ramach
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w wysokości 7.000 EUR.
 „Śpiewokossy” – 1. Spotkania Piosenki Poetyckiej.
„Śpiewokossy” to warsztaty piosenki poetyckiej dla młodzieży w wieku od 15-25 lat. Rozśpiewanie,
oddech, ćwiczenia dykcji, interpretacja piosenki i wiersza, ruch sceniczny, praca z mikrofonem,
problemy związane z budowaniem postaci, znaczenie i użycie gestu i rekwizytu w piosence to tylko
niektóre z zagadnień poruszanych na spotkaniach. Finałem warsztatów był koncert z udziałem
młodzieży oraz prowadzącego. Fundacja pozyskała na ten cel dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 10.000 PLN.
 Skarby ukryte w Parku Kossaków.
„Skarby ukryte w Parku Kossaków” to warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży połączone
z obserwacją nietoperzy z użyciem detektora oraz grą terenową typu wherigo. Spotkania były
inspiracją do działań proekologicznych na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego, w
szczególności zabytkowego parku dworskiego w Górkach Wielkich. W ramach projektu wydano
bezpłatny przewodnik po parku oraz zamieszczono tablicę informacyjną lokalizującą cenne okazy
drzew i krzewów. Fundacja pozyskała na ten cel dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 22.500 PLN.
 Książka na żywo.
„Książka na żywo” to cykl spotkań dotyczących idei głośnego czytania. Głównym partnerem
w projekcie była Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, od lat promująca czytelnictwo
wśród dzieci i młodzieży. Spotkania odbywały się w różnych grupach wiekowych. Szczególną rolę
w projekcie odgrywała baśń Zofii Kossak „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata”. W ramach
działań promujących czytelnictwo zorganizowano także konkurs ilustratorski oraz szkolenie dla
wolontariuszy, którzy prowadzili akcję głośnego czytania dla dzieci przebywających w Dziecięcym
Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym Bucze. Fundacja pozyskała na ten cel dofinansowanie od
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 22.720 PLN.
 Warsztaty Działań Kreatywnych.
Warsztaty Działań Kreatywnych obejmują zagadnienia z zakresu: ilustracji, malarstwa oraz działań
przestrzennych, z naciskiem na interdyscyplinarność w poszukiwanych rozwiązaniach. Tematyka
zadań wynika z twórczości Zofii Kossak. Warsztaty organizowane od 2009 roku skupiają
akademickie środowiska twórcze pod szyldem konfrontacji i wymiany doświadczeń. Wynikiem
tygodniowych warsztatów są prace malarskie, rysunkowe i graficzne przygotowane przez
kilkuosobowe grupy studentów z uczelni artystycznych z całej Polski. W 2012 roku warsztatom
towarzyszyły wykłady: „Rozmowy o sztuce”, czyli przemyślenia na temat roku sztuki, nie tylko w
dydaktyce, ale i ogólnym rozumieniu działań twórcy w otaczającej go rzeczywistości. Fundacja
pozyskała na ten cel dofinansowanie z gminy Brenna w wysokości 14.000 PLN.
 Międzynarodowy Plener Rzeźbiarzy.
Międzynarodowy Plener Rzeźbiarzy jest organizowany corocznie z udziałem rzeźbiarzy z Polski,
Włoch, Czech i Słowacji. Tematem prac artystów są motywy, postacie oraz wartości z powieści Zofii
Kossak. Dzieła powstają przy pomocy pił łańcuchowych i dłut. W 2012 roku plener odbył się po raz
piąty. Fundacja pozyskała na ten cel dofinansowanie z powiatu cieszyńskiego w wysokości 1.400
PLN.
 Szkółka dziennikarska Kacperek.
Szkółka dziennikarska Kacperek to projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Brenna, dofinansowany w wysokości 49.975,00 PLN w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich. Projekt zakładał zrealizowanie warsztatów dziennikarskich dla 15 mieszkańców z Gminy Brenna w wieku 15-24 lat. Udział w warsztatach był bezpłatny. Warsztaty dziennikarskie odbywały się w okresie październik 2011 roku - czerwiec 2012 roku, 2 razy w miesiącu
(soboty) po 7 godzin dziennie. W ramach projektu odbyły się 3 wycieczki: do Polskiego Radia Katowice, do redakcji Dziennika Zachodniego oraz do ośrodka TV w Katowicach. Zajęcia były szansą na
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poznanie praktycznej strony dziennikarstwa, w tym pisania tekstów informacyjnych, podstaw
dziennikarstwa radiowego, poznanie programów komputerowych, pomocnych w tworzeniu informacji oraz opanowanie pracy z aparatem fotograficznym czy poznanie etyki dziennikarskiej. Uroczyste zakończenie, połączone z wręczeniem certyfikatów, odbyło się 30 czerwca 2012 roku.
Wymienione projekty kulturalne odbyły się w ramach Artystycznego Lata u Kossaków 2012.
Wspólnie z Ośrodkiem Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna w sierpniu 2012 roku w Centrum
Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” zorganizowano koncert Katarzyny Groniec z zespołem.
Dodatkowo Fundacja realizowała swoje cele poprzez następujące działania:
−

−
−
−
−

−

−

wspieranie Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich od. Muzeum Śląska
Cieszyńskiego w Cieszynie w rocznych kosztach utrzymania w.w. muzeum. W 2012 roku
przekazano na ten cel 10.000 PLN,
zlecenie prac związanych z odwodnieniem budynku Centrum Kultury i Sztuki „Dwór
Kossaków”. Koszt prac wyniósł 35.424 PLN,
zlecenie i przygotowanie koncepcji architektonicznej dla adaptacji XVIII-wiecznego
spichlerza na obiekt wielofunkcyjny,
wykonanie nowych tablic kierunkowych dla Fundacji im. Zofii Kossak, Centrum Kultury
i Sztuki „Dwór Kossaków” oraz Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej,
przygotowanie porfolio oraz filmu promującego działania Fundacji w ramach projektu:
Cieszyńskie
Centrum
Społeczeństwa
Obywatelskiego.
Przedsięwzięcie
było
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współpraca z Tomaszem Jonderko odpowiedzialnym za pielęgnację parku dworskiego
i terenów zielonych wokół Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” oraz Muzeum Zofii
Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich,
bieżąca aktualizacja stron internetowych: www.zofiakossak.pl, www.dworkossakow.pl
oraz profilu na facebooku (www.facebook.com/dworkossakow)

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Zarząd nie podejmował uchwał, natomiast realizował te, które podjęło Zgromadzenie Fundatorów.
5. Sprawozdanie finansowe stanowią 3 załączniki (bilans, rachunek wyników oraz informacja
dodatkowa).
6. Dane o:
a) Fundacja zatrudnia osoby na 3 etaty. Członkowie Zarządu wykonują swoje zadania
nieodpłatnie (zgodnie ze Statutem Fundacji im. Zofii Kossak)
b) w trakcie roku sprawozdawczego nie udzielono pożyczek, nie nabywano obligacji, udziałów, nie
realizowano odpłatnie świadczeń w ramach celów statutowych
c) Fundacja posiada środki pieniężne, stan na koniec 2012 roku wynosił 13.371,78 PLN.
d) nie nabyto obligacji ani udziałów i akcji w spółkach
e) nie nabyto nieruchomości
f) nie nabyto pozostałych środków trwałych
g) Fundacja posiada środki trwałe o wartości (netto PLN) 2.014.378,10
7. Fundacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
8. Fundacja nie zalega z tytułu zobowiązań budżetowych; bezpośrednio po zatwierdzeniu przez
Zgromadzenie Fundatorów sprawozdań: merytorycznego oraz finansowego zostaną złożone
deklaracje podatkowe CIT – 8, CIT-8/O oraz CIT-D za rok 2012 w Urzędzie Skarbowym
w Cieszynie.

9. W 2012 roku w Fundacji przeprowadzono 2 kontrole prawidłowości realizacji projektów nr
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POKL.09.05.00-24-287/10 oraz POKL.09.05.00-24-340/10 „Szkółka dziennikarska Kacperek”.
Organem kontrolującym był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział EFS.

Za Zarząd Fundacji
im. Zofii Kossak:
Małgorzata Lipińska

Prezes Fundacji

Izabela Strzebońska

Sekretarz Fundacji
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