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Fundacja Rodziny Staraków zainaugurowała swoją działalność w 2008 roku. 
 
Misją Fundacji jest wspieranie i promowanie młodych, zdolnych ludzi, tworzenie dla nich optymalnych warunków 

rozwoju oraz pomoc w realizacji ich pasji i pomysłów na życie.  

Fundacja zapewnia wsparcie młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji finansowej, pomagając wyrównać ich szanse 

edukacyjne, budując w nich poczucie własnej wartości, otwartość na świat i umiejętność współpracy. Wspiera także 

licea plastyczne, zapewniając uczniom i nauczycielom możliwość realizacji autorskich projektów, realizowanych 

ponad podstawę programową. Fundacja promuje także młodych artystów, udostępniając im unikalną przestrzeń 

do prezentacji ich twórczości.   

Fundacja realizuje swoją misję oraz cele w ramach projektów: Spectra Edu oraz Spectra Art Space.  

Spectra Edu: 

W ramach projektu Spectra Edu Fundacja organizuje i finansuje następujące programy grantowe i stypendialne:  

✓ Program grantowy "Wena" wspiera młodzież i nauczycieli publicznych liceów plastycznych w realizacji ich 
autorskich projektów edukacyjno-artystycznych, rozwijających jej pasje i pomysły, a także budujących 
szersze i krytyczne spojrzenie na sztukę.  

 
✓ Program stypendialny "Horyzonty", realizowany z wraz z Edukacyjną Fundacją im. Prof. Romana 

Czerneckiego EFC, wspiera młodzież z rodzin w trudnej sytuacji finansowej, stwarzając jej możliwości 
rozwoju i nauki w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. 

 

Spectra Art Space: 

W ramach projektu Spectra Art Space Fundacja stworzyła przestrzeń dedykowaną sztuce, gdzie organizuje wystawy 

sztuki współczesnej, wydarzenia kulturalne, panele dyskusyjne oraz wykłady i warsztaty tematyczne. Fundamentem 

programu wystawienniczego jest prywatna kolekcja sztuki Anny i Jerzego Staraków, udostępniana od początku jej 

istnienia dla szerokiej publiczności. W 2015 roku Spectra Art Space zadebiutowała w zestawieniu 20 najlepszych 

instytucji kulturalnych zajmujących się sztuka współczesną, w rankingu galerii przeprowadzonym przez tygodnik 

Polityka.    

Jerzy i Anna Starak udostępnili na potrzeby projektu Spectra Art Space rodzinną kolekcję dzieł sztuki, która stała 
się fundamentem jej działania. Kolekcja ta to unikatowy zbiór dzieł klasyków polskiej sztuki od II połowy XX wieku 
do czasów obecnych.  
 
Anna Woźniak-Starak: „Kolekcjonowanie jest przygodą. Podróżą po sztuce, która wzbogaca o nowe doświadczenia, 
zapewnia nieoczekiwane spotkania i przeżycia”. 
 
Jerzy Starak: „Mam świadomość jak ważne dla każdego człowieka jest zachowanie balansu między życiem 
osobistym a zawodowym. Umieszczenie kolekcji w miejscu gdzie pracujemy stwarza przyjazne warunki pracy, 
pobudza kreatywność. Poprzez uniwersalny język sztuki zacieśniamy więzy i tworzymy relacje”. 


