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1. Fundacja im. Zofii Kossak z siedzibą w Górkach Wielkich, ul. Stary Dwór 4 została
wpisana do Rejestru Fundacji w dniu 15.06.1998 roku pod nr 5476 oraz aktualizowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS: 0000138942 w dniu 14.11.2002 roku 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 - Tadeusz Dadok
 Członek Zarządu - Krystyna Tomecka
 Członek Zarządu - Anna Witkowska
Cele statutowe Fundacji:
 pielęgnowanie i utrzymanie dóbr kultury i tradycji; zabezpieczenie spuścizny po
Zofii Kossak i Zygmuncie Szatkowskim, a zwłaszcza wspieranie Muzeum Zofii
Kossak-Szatkowskiej 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 swoje cele statutowe organizując Artystyczne Lato u Kossaków.
W 2015 roku w programie znalazły się następujące działania kulturalne:
1. IV Warsztaty Działań Kreatywnych –
Ogólnopolskie Warsztaty Uczelni Artystycznych
to przedsięwzięcie organizowane co roku
z udziałem twórczych środowisk akademickich
z całej Polski. W 2015 roku w warsztatach udział
wzięli przedstawiciele 10 uczelni, takich jak: ASP w
Katowicach, UMCS w Lublinie, ASP we Wrocławiu,
UŚ Instytut Sztuki w Cieszynie, UJK Instytut Sztuk
Pięknych w Kielcach, AJD w Częstochowie, UR
Wydział Sztuki w Rzeszowie, ASP w Warszawie, ASP w Krakowie oraz ASP w Łodzi. 40
studentów pod okiem wykładowców wykonywało zadania obejmujące zagadnienia
z zakresu: ilustracji/grafiki, malarstwa z naciskiem na interdyscyplinarność
Fundacja im. Zofii Kossak, ul. Stary Dwór 4, 43-436 Górki Wielkie, tel. +48 33 851 03 51,
e-mail: fundacja@zofiakossak.pl, www.zofiakossak.pl, www.dworkossakow.pl,
www.facebook.com/dworkossakow

Sprawozdanie za rok 2015 2
z działalności Fundacji im. Zofii Kossak
w poszukiwanych rozwiązaniach. Tematyka zadań wynikała z twórczości i biografii Zofii
Kossak. Prace warsztatowe były poddane ocenie, a najlepsze z nich nagrodzone przez jury
IV WDK. W ramach projektu odbyły się także specjalne pokazy młodych artystów i ich
wykładowców. Każda z zaproszonych szkół (profesor wraz z studentami) prezentowała
swoją twórczość lub swoją pracownię podczas wieczornego spotkania w ramach
„Rozmów o Sztuce”. Spotkania były otwarte dla publiczności.
Dla dzieci studenci grafiki przygotowali trzydniowe
otwarte warsztaty graficzne z prasą pn. „Akademia
Umiejętności”. Uczestnicy „Akademii” mogli
zapoznać się z zawodem grafika/ilustratora,
własnoręcznie wykonać matrycę graficzną i zrobić
z niej odbitkę graficzną. W „Akademii” wzięło
udział 30 dzieci. IV Warsztaty Działań
Kreatywnych
zakończyły
się:
wernisażem
wystawy oraz koncertem zespołu wokalnego Bi-Bi
Singers. Projekt sfinansowano z wpłat uczelni
artystycznych (14.960 PLN) w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz
ze środków własnych fundacji.
2. Artystycznie u Kossaków/edycja 2015 to projekt zrealizowany od czerwca do
sierpnia 2015 roku, który łączył w sobie wiele działań na różnych polach sztuki.
W ramach projektu odbyły się: Akademia Umiejętności, warsztaty „W magicznym
świecie Kacperka”, akcje outdoorowe w parku Kossaków oraz warsztaty teatralne
„Smoczysko, smok, smoczek”. Wszystkie działania
uzupełniały się, razem tworząc spójną ofertę
edukacyjno-artystyczną promującą postać Zofii
Kossak oraz miejsce, jakim jest Dwór Kossaków.
Akcje outdoorowe w Parku Kossaków poruszały
tematykę ekologiczno-przyrodniczą. Wśród nich
znalazły się warsztaty: „Ptasie radio”, „Co w trawie
piszczy?”, „naturalne dekoracje”. Inspiracją dla
działań artystycznych była przyroda  jej
bogactwo, kolory, letnia obfitość. Do realizacji tych warsztatów zostały zaproszone
osoby prowadzące Spółdzielnię Socjalną „Parostatek” z Cieszyna. Uczestniczyło w nich
łącznie 79 dzieci.
Warsztaty teatralne „Smoczysko, smok, smoczek”
prowadzili aktorzy z Teatru Gry i Ludzie. Tematyka
tychże była związana z zagadnieniami: teatr lalek,
teatr tańca/praca z ciałem, kostium teatralny. Po
warsztatach aktorzy wystąpili z przedstawieniem
pt. „Szewczyk Dratewka”, widowisko zgromadziło
około 100 osób. W samych warsztatach wzięło
udział 21 dzieci. Udział w projekcie był bezpłatny.
Projekt Artystycznie u Kossaków/edycja 2015
dofinansowano ze środków finansowych Gminy Brenna w kwocie 5.000 PLN. Wkład
własny fundacji wyniósł: 8.218,70 PLN.
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3. FOTO-EKO-MEMORY to projekt z szeroko
rozumianej edukacji ekologicznej, adresowany do
młodzieży szkolnej z terenu Gminy Brenna. W
projekcie przeprowadzono spotkania w formie
warsztatów
terenowych,
prelekcji
oraz
warsztatowych spotkań studyjnych. Podczas
spotkań studyjnych uczestnicy zajęć poznawali
techniki i specyfikę fotografii przyrodniczej.
Następnie
zdobytą
wiedzę
teoretyczną
wykorzystywali podczas warsztatowych zajęć terenowych, w trakcie których mieli okazję
do zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu przyrody i ekologii w oparciu o lokalne walory
przyrodnicze Gminy Brenna. Podsumowaniem całego projektu było stworzenie lokalnej
wersji popularnej gry edukacyjnej typu „Memory”, w której wykorzystano m.in. zdjęcia
wykonane przez uczestników warsztatów. Gra stanowi narzędzie edukacji ekologicznej,
jak również narzędzie turystyczno-przyrodniczej promocji gminnej. W ramach realizacji
zadania wydrukowano ok. 500 kompletów gry „Foto-Eko-Memory”, które są nieodpłatnie
dystrybuowane przez szkoły i zainteresowane placówki w gminie Brenna, w tym
Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”. Beneficjentem projektu był Górecki Klub
Przyrodniczy. Fundacja im. Zofii Kossak była partnerem w projekcie i udostępniała
miejsce warsztatowiczom.
4. Premiera książki Anny Kamińskiej „Simona.
Opowieść o niezwyczajnym życiu ” to spotkanie
autorskie, które odbyło się w Centrum Kultury i
Sztuki „Dwór Kossaków” w lipcu 2015 roku w
związku z premierą książki o Simonie Kossak,
która ukazała się nakładem Wydawnictwa
Literackiego. Spotkanie prowadziła Beata HyżyCzołpińska, autorka filmowej opowieści o Puszczy
Białowieskiej i Simonie Kossak. Film dokumentalny
„Miejsce w raju” otrzymał nagrodę Grand Prix na
16. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego
w Łodzi. Projekcja filmu zakończyła spotkanie z Anną
Kamińską.
5. VIII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarzy to
projekt inspirowany twórczością Zofii Kossak oraz
motywami
zaczerpniętymi
z
twórczości
portretowej St. I. Witkiewicza „Witkacego”.
Rzeźbiarze mieli do wyboru trzy kategorie:
natura/zwierzęta,
rzeźba
użytkowa
oraz
płaskorzeźba. W 2015 roku przez kilka dni
sierpnia z topolowych, olchowych i lipowych pni
powstały prawdziwe dzieła sztuki. W plenerze
uczestniczyło 11 rzeźbiarzy, w tym 5 kobiet. Każdy
z rzeźbiarzy otrzymał nagrodę pieniężną. Projekt został dofinansowany przez Powiat
Cieszyński w kwocie 2.700 PLN oraz ze środków własnych fundacji w wysokości
4.337,25 PLN. Drewno na plener przekazało Nadleśnictwo Ustroń.
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6. Koncert węgierskiego zespołu Cimbaliband
oraz koncert Agaty Siemaszko, Miroslava Rajt i
Barbory Botošová. Wspólnie z Ośrodkiem
Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna w lipcu
i w sierpniu 2015 roku zorganizowano dwa letnie
koncerty przy Centrum Kultury i Sztuki „Dwór
Kossaków”. Ośrodek Promocji Kultury i Sportu
Gminy Brenna przeznaczył kwotę 10.000 PLN dla
wykonawców
koncertu
oraz
zorganizował
nagłośnienie dla koncertu. Fundacja im. Zofii
Kossak poniosła koszty związane z zadaszeniem
1 koncertu i oświetleniem w łącznej kwocie 1.906
PLN. Wstęp na koncert był bezpłatny. W 2015
roku zorganizowano po raz pierwszy 2 loterie
fantowe przy okazji letnich koncertów pod
hasłem „Wygraj u Kossaków”. Do wygrania były
grafiki, obrazy i bawełniane torby z grafiką, które
powstały
podczas
Warsztatów
Działań
Kreatywnych. W lipcu sprzedano 88 losów,
w sierpniu 44 losy. Każdy los wyceniono na 10 zł. Uzyskano łącznie 1.320 PLN. Koncerty
zgromadziły około 400 osób. W związku z organizacją loterii poniesiono koszt druku
losów i reklamy w Głosie Ziemi Cieszyńskiej (druk 500 sztuk losów – ok. 300 PLN ,
reklamy - 147,60 PLN). Kwota uzyskana ze sprzedaży losów częściowo pokryła koszty
fundacji związane organizacji koncertów.
Artystyczne Lato u Kossaków zakończył II Jarmark Kultury i Sztuki w Górkach
Wielkich, podczas którego zorganizowano wystawę i sprzedaż dzieł powstałych
w trakcie warsztatów odbywających się podczas całego artystycznego lata.
W sierpniu 2015 roku Fundacja otrzymała
dofinansowanie w ramach programu grantowego
„Tu mieszkam, tu zmieniam” Fundacji Banku
Zachodniego WBK S.A. na realizację projektu pn.
„Lokalna znana i nieznana. Zofia Kossak”.
Głównym celem projektu była aktywizacja
kulturalna lokalnej społeczności, głównie dzieci i
młodzieży oraz rozbudzenie wśród jej członków
zainteresowania twórczością Zofii Kossak, a
także jej działalnością społeczną wśród
mieszkańców regionu. Przeprowadzono 12
multimedialnych spotkań dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Każdorazowo
spotkanie poświęcone było przybliżeniu
biografii, twórczości i działalności społecznej
Zofii
Kossak.
Cykl
spotkań
zakończył
zorganizowany
5
lutego
2016
roku
ogólnodostępny konkurs Wiedzy o Zofii Kossak.
Przeprowadzona została także gra terenowa
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„Tajemnice Dworu Kossaków” oparta na historii góreckiego dworu oraz wątków
z twórczości Zofii Kossak. W listopadzie odbyło się spotkanie z prof. Zdzisławą
Mokranowską, która podczas prelekcji przybliżyła wątki dookoła powieści „Z otchłani”
Zofii Kossak. W lekcjach łącznie wzięło udział 377 uczniów z 8 szkół z Górek Wielkich,
Skoczowa, Pogórza, Gliwic, Czechowic Dziedzic, Pszczyny, Oświęcimia. W grze terenowej
łącznie udział wzięły 23 osoby. W konkursie 44 osoby. W spotkaniu z prof. Zdzisławą
Mokranowską 10 osób. Na realizację projektu przyznano grant w wysokości 4.000 PLN,
fundacja poniosła wkład własny w wysokości 584,09 PLN.
Dodatkowo Fundacja realizowała swoje cele poprzez:
 wspieranie Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich od. Muzeum
Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie w rocznych kosztach utrzymania w. w. muzeum.
W 2015 roku przekazano na ten cel 10.000 PLN,
 współpracę 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. W 2015 roku
przekazano na ten cel 19.622 PLN,
 prowadzenie warsztatów i lekcji w ramach oferty EDU-ART w ramach działalności
odpłatnej pożytku publicznego,
 wysyłanie informacji prasowych do mediów, aktualizowanie stron internetowych
www.zofiakossak.pl, www.dworkossakow.pl, oraz informacji na profilu fundacji na
facebooku
(www.facebook.com/dworkossakow),
comiesięczne
wysyłanie
wiadomości do subskrybentów newslettera.
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 zysków i strat oraz
informacja dodatkowa).
6. Dane o:
a) Fundacja zatrudniała w 2015 roku osoby na 2,5 etatu. 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.
c) Fundacja posiada środki pieniężne, stan na koniec 2015 roku wynosił 56.775,35
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) 1 838 426,89.
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
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zostaną złożone deklaracje podatkowe CIT – 8, CIT-8/O oraz CIT-D za rok 2015
w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie.
Poniżej przedstawiamy wykresy prezentujące strukturę przychodów i kosztów fundacji
w 2015 roku. Przychody zawarte w kategorii „Darczyńcy instytucjonalni” zawierają
dotacje przyznane na realizację zadań statutowych w 2015 roku. Kwoty ustalono na
podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.
Wykres nr 1. Struktura przychodów fundacji w 2015 roku
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Wykres nr 2. Struktura kosztów fundacji w 2015 roku
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