
W roku 2019 zadania statutowe Fundacji
Karaimskie Dziedzictwo były realizo-
wane m.in. przez następujące działania

i inicjatywy:
2.01.2019 r. przedłużono współpracę

z Wolskim Centrum Kultury w Warszawie,
podpisując stosowne porozumienie, w ramach
którego prowadzone są działania informujące
o mniejszości karaimskiej, a także udostęp-
niane są sale WCK.
15.01.2019 w Warszawie odbyło się pierwsze

posiedzenie statutowego organu nadzorczego,
jakim jest Rada Fundacji Karaimskie
Dziedzictwo. W skład Rady powołani zostali
następujący członkowie: pani Małgorzata
Greń, pan Szymon Pilecki i pan Maciej
Olejniczak. Na przewodniczącego Rady Fun-
dacji został wybrany pan Maciej Olejniczak. 
Śladem lat poprzednich doszło do porozu-

mienia z Zarządem Głównym Polskiego
Towarzystwa Orientalistycznego w sprawie
włączenia się Fundacji Karaimskie Dziedzic-
two w organizację V Ogólnopolskiej Konferen-
cji Orientalistycznej, która odbyła się w dniach
8-9 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie War-
szawskim. Zarząd Fundacji podjął o dofinan-
sowaniu konferencji.
Fundacja Karaimskie Dziedzictwo nawiązała

współpracę z mgr Anną Banasiak, absolwen-
tką turkologii na Uniwersytecie Warszawskim,
w zakresie ekspertyzy i tłumaczenia na język
polski zawartości źródeł i bibliotek tureckich
dotyczącej Karaimów. W przyszłości plano-
wana jest kontynuacja tej współpracy m.in.
w zakresie tłumaczenia z języka tureckiego na
język polski publikacji dotyczących Karaimów.
Zarząd FKD podjął uchwałę o dofinansowa-

niu wyjazdu do Eupatorii członków zespołu
Dostłar na wrześniowe uroczystości z okazji
30-lecia odrodzenia Towarzystwa Karaim-
skiego „Kardaszłar”, 20-lecia odzyskania

i otwarcia małej kienesy, a także jubileuszu
20-lecia Karaimskiego Zespołu Pieśni i Tańca
„Fidan”.
Zarząd FKD podjął uchwałę dotyczącą sfi-

nansowania wysyłki krajowej i zagranicznej
Kalendarza Karaimskiego na rok 2019/2020,
który powstał w oparciu o materiał zdjęciowy
sfinansowany rok wcześniej przez FKD.
Dodatkowo postanowiono o sfinansowaniu
projektu graficznego nowej ulotki prezentacyj-
nej Zespołu Dostłar z wykorzystaniem wyżej
wymienionych zdjęć.
Rok 2019 był pierwszym rokiem, w którym

Fundacja, jako organizacja pożytku publicz-
nego, była beneficjentem 1-procentowego
odpisu od podatku dochodowego od osób
fizycznych za rok poprzedni. Celem populary-
zacji tej informacji wydrukowano ulotki infor-
macyjne, które m.in. dwukrotnie rozesłano do
adresatów otrzymujących czasopismo „Awazy-
myz”. Informacja o możliwości odpisu 1 proc.
podatku na FKD była zamieszczana i powie-
lana w mediach społecznościowych w formie
bezpłatnej, a także w formie dwóch płatnych
kampanii, w ramach których przekaz za każ-
dym razem docierał do ponad 4 tysięcy odbior-
ców. Wydrukowano roll-up reklamowy z infor-
macją o możliwości odpisu na cele statutowe
Fundacji. Zaktywizowano informowanie o ce-
lach statutowych i działaniach Fundacji na
profilu na Facebooku oraz zaktualizowano
stronę internetową Fundacji, kładąc nacisk na
przekaz dotyczący możliwość odpisu 1 proc.
podatku. Informowano o możliwości odpisu
w wystąpieniach publicznych i podczas wykła-
dów na tematy karaimskie.
Ostatecznie odpisy podatkowe z tego tytułu

przekazane przez Urzędy Skarbowe na wydzie-
lony rachunek Fundacji wyniosły 5186,00 zł
(pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych).
W roku 2019 środki te nie były wykorzystane.

60 Grudzień 2019 Awazymyz

Wydarzenia i ludzie

Sprawozdanie 
z działalności Fundacji
Karaimskie Dziedzictwo
w roku 2019 

64-5_07 Sprawozdania_NewAz  11.01.2020  22:58  Strona 60



Serdecznie dziękujemy wszystkim donatorom.
Mamy nadzieję na dalsze zaangażowanie
wszystkich, którym leży na sercu wspomaga-
nie działań związanych z zachowaniem kara-
imskiego dziedzictwa. 
21.05.2019 r. Fundacja Karaimskie Dzie-

dzictwo wraz ze Związkiem Karaimów Polskich
i władzami uczelni zorganizowały „Dzień Kara-
imski w Akademii Pedagogiki Specjalnej”
z wernisażem wystawy „Karaimi w Niepodległej
1918-1939”, występem zespołu Dostłar oraz
prelekcjami nt. mniejszości karaimskiej.  
18.06.2019 roku w Warszawie odbyło się

kolejne posiedzenie Rady Fundacji Karaimskie
Dziedzictwo, na którym rozpatrzono sprawoz-
dania merytoryczne i finansowe z działalności
Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo za
okres 1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 i jed-
nomyślnie udzielono zarządowi absolutorium
za ten okres.
W roku 2019 Fundacja Karaimskie

Dziedzictwo realizowała zadanie publiczne pn.
„Karaimskie warsztaty edukacyjno-integra-
cyjne na Litwie” (finansowane ze środków
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
– umowa z MSWiA nr 236/WMNiE/2019) pod-
czas Letniej Szkoły Języka Karaimskiego,
w ramach której zorganizowano warsztaty
edukacyjne, a także dofinansowano integra-
cyjny spływ kajakowy dla młodzieży. Warsztaty
miały na celu poszerzenie wiedzy wszystkich
pokoleń Karaimów nt. własnego dziedzictwa
narodowego, obyczajów i obrzędowości, a także
integrację Karaimów zamieszkujących w Pol-
sce i na Litwie oraz w innych krajach. Jako że
kwota opłaty za wynajem sprzętu pływającego
przekroczyła wartość przewidzianą w dotacji,
Zarząd FKD postanowił pokryć różnicę ze środ-
ków własnych.
Aleksander Firkowicz, pochodzący z Łucka

Karaim, zmarły w roku 2018 w Toronto, prze-
kazał darowiznę na działalność statutową
Fundacji Karaimskie Dziedzictwo w kwocie
5.000 CAD, a także 1.000 CAD jako prywatną
darowiznę dla Anny Sulimowicz-Keruth, która
zrzekła się jej w całości na rzecz FKD. Kwoty
te, uzyskane w lipcu i sierpniu 2019 r., zostały
wpłacone na rachunek bankowy Fundacji
Karaimskie Dziedzictwo prowadzony w PLN
w Banku PEKAO S.A.,  stanowiąc odpowiednio
14.082,00 PLN oraz 2.821,80 PLN. Zarząd
FKD nie podjął decyzji o konkretnym przezna-
czeniu tych kwot w roku 2019.
Innym źródłem pozyskania środków na dzia-

łalność statutową Fundacji były, zgodnie
z wolą najbliższych, wpłaty na rachunek FKD

w łącznej kwocie 1600 zł, dokonane jako
pożegnanie błp. Zofii Abkowicz.
Fundacja Karaimskie Dziedzictwo podpisała

w 2019 r. umowę o prowadzenie ksiąg rachun-
kowych z PERFECTUM-AUDIT Doradcy Fi-
nansowo-Księgowi Spółka z o.o. z siedzibą
w Warszawie – wyspecjalizowanym podmiotem
o dużym doświadczeniu w obsłudze organizacji
pozarządowych i podmiotów posiadających
status organizacji pożytku publicznego. 
15.09.2019 r. Związek Karaimów Polskich

i Fundacja Karaimskie Dziedzictwo uczestni-
czyły w imprezie pn. „Nasza wspólna
Niepodległa” we Wrocławiu, w ramach której
zorganizowano karaimskie stoisko informa-
cyjne, a także przygotowano historyczną
scenkę teatralną rozmowy premiera Wincen-
tego Witosa z rekomendowanym przezeń do
Najwyższej Izby Kontroli Państwa Karaimem,
Emilem Kobeckim, na temat Karaimów.
W ramach działalności edukacyjnej Fundacji

Karaimskie Dziedzictwo podejmowano nastę-
pujące aktywności: 
• 12.06.2019 r. w ramach Warszawskich Dni

Różnorodności 2019 Prezes Zarządu FKD
Adam Dubiński, wygłosił wykład pt.
Karaimi, najmniejsza mniejszość etniczna
w Polsce.

• 21.09.2019 r. Członek Zarządu FKD, dr
Anna Sulimowicz-Keruth i Prezes Zarządu
FKD Adam Dubiński opowiadali o Kara-
imach i ich domach modlitwy (kienesach)
w ramach Nocy Świątyń w sali udostępnio-
nej bezpłatnie przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie
przy ul. Kłopotowskiego 6.

• 18.10.2019 r. dr Anna Sulimowicz-Keruth,
wygłosiła wykład pt. Karaimi. Wyznanie
i etnos dla słuchaczy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku Collegium Civitas w Warszawie.

11.12.2019 r. Adam Dubiński wygłosił
wykład dla studentów I roku studiów dzien-
nych, a 15.12.2019 r. dla I roku studiów
zaocznych na kierunku pedagogika Wydziału
Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego przybliżający słuchaczom
mniejszość karaimską, ze szczególnym uwzglę-
dnieniem działalności oświatowej i kulturalnej
jej członków w dwudziestoleciu międzywojen-
nym oraz współcześnie.

Adam J. Dubiński
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