
1 

 

 

STOWARZYSZENIE „WIERNI TRADYCJI POKOLEŃ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

ZA 2018 ROK 

 
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA 

WIERNI TRADYCJI POKOLEŃ 

NR KRS 0000567013 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zatwierdzone na Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”  

Warszawa, 19 lutego 2019 r. 



2 

 

1. Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” zostało zarejestrowane w dniu 14 lipca 2015 r. 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w Warszawie.  

KRS: 0000567013 

NIP: 5272740481 

Regon: 362044155 

 

2. Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” ma swoją siedzibę w Warszawie, ul. Wolska 

138/140, 01-126 Warszawa, mazowieckie. 

 

3. W skład Zarządu Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń” wchodzą nw. osoby: 

Tomasz Filipczuk     - Prezes Zarządu; 

Adam Misijuk     - Wiceprezes Zarządu; 

Irena Sacharczuk     - Członek Zarządu; 

Halina Demianiuk     - Członek Zarządu; 

Grzegorz Kozioł     - Członek Zarządu. 

 

4. Celem Stowarzyszenia jest: 

a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji oraz ochrona dziedzictwa kulturowego; 

b) rozwój świadomości oraz aktywności obywatelskiej i kulturowej; 

c) wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

d) działanie na rzecz integracji europejskiej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

wielokulturowości; 

e) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;  

f) upowszechnianie i rozwój krajoznawstwa i turystyki oraz organizowanie wypoczynku 

i rekreacji dzieciom i młodzieży szkolnej;  

g) przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz patologiom; 

h) pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej; 

i) wspieranie rzeczowe, finansowe i pozamaterialne organizacji charytatywnych; 

j) rozbudzanie wrażliwości i potrzeby niesienia pomocy osobom starszym, chorym 

i niepełnosprawnym oraz organizowanie i wspieranie wolontariatu. 

 

5.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, badawczej, 

wydawniczej i oświatowej oraz utrwalanie i upowszechnianie jej rezultatów; 

b) organizowanie konferencji, wykładów, szkoleń i odczytów oraz spotkań; 

c) upowszechnianie i promocję kultury i sztuki oraz integrowanie społeczności lokalnych 

w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego; 

d) organizowanie kiermaszów, jarmarków, imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, 

warsztatów, festiwali, koncertów, konkursów i wystaw; 

e) inicjowanie i wspieranie różnorakich form kontaktów międzypokoleniowych, 

międzyśrodowiskowych i międzykulturowych umożliwiających wzajemne poznanie 

i zrozumienie, zapobiegających zjawisku nietolerancji, dyskryminacji i odrzucenia; 

f) organizowanie pielgrzymek, wycieczek oraz różnego rodzaju form wypoczynku; 

g) prowadzenie zbiórek i akcji społecznych na cele statutowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

h) popularyzowanie działalności Stowarzyszenia za pomocą Internetu i mediów; 

i) współdziałanie z władzami samorządowymi i rządowymi, instytucjami naukowo-

badawczymi, instytucjami kultury, mediami, ośrodkami pomocy społecznej, 

placówkami oświatowymi i wychowawczymi, wspólnotami religijnymi oraz z innymi 

organizacjami pozarządowymi. 
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6. Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2018 

do 31.12.2018 r. zrealizowało samodzielnie lub we współpracy nw. inicjatywy, projekty 

i przedsięwzięcia:        
 
Koncert Kolęd w Zamku Królewskim. Odbył się w dniu 26.01.2018 r. w ramach akcji 

charytatywnej „Ratujmy zabytkowe nagrobki”. Wydarzenie to zostało zrealizowane wspólnie 

z Parafią Prawosławną św. Jana Klimaka na Woli. Wśród gości honorowych byli Jego 

Eminencja Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, Jego Ekscelencja Paweł, Biskup 

Hajnowski, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władze gminne, samorządowe, 

oświatowe, dyrektorzy szkół i przedszkoli. Podczas Koncertu publiczność mogła posłuchać 

kolęd w wykonaniu artystów z Podlasia, Mazowsza i Dolnego Śląska. Repertuar był 

zróżnicowany, zespoły i chóry zaprezentowały kilkadziesiąt kolęd w języku polskim, 

białoruskim, rosyjskim, łemkowskim, ukraińskim, serbskim, francuskim i angielskim. 

Koncert Kolęd w Zamku Królewskim w Warszawie był dowodem szacunku i uznania dla 

kultury mniejszości wyznaniowej w Polsce - dla jej prawosławnych mieszkańców, jak 

również potwierdzeniem, że różnorodność była i jest największym skarbem każdego 

społeczeństwa. Troska o pielęgnowanie tradycji i kultury naszych przodków oraz 

umożliwianie i prezentowanie umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży, integracja 

środowiska prawosławnej społeczności warszawskiej powinna być drogowskazem 

w codziennym życiu i nieustanie wzmacniana. Dochód z koncertu został przekazany na 

renowację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Prawosławnym na Woli w Warszawie. 

     

                  
 

                  
 

                  
 

                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Maslenica. Zorganizowana przez Stowarzyszenie 11 lutego 2018 r. wspólnie z Parafią 

Prawosławną św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Był to powrót do tradycji w iście 

międzynarodowym składzie, bo oprócz dominującego polskiego, słychać było białoruski, 

rumuński, a także serbski czy ukraiński. Jednak – i to może jest bardziej istotne – w oczy 

rzucała się jeszcze bardziej różnorodność wiekowa przybyłych; prawdziwy przekrój 

międzypokoleniowy. Nie zabrakło zacnych gości; na ich czele stał niewątpliwie ambasador 

Republiki Mołdawii w Polsce, Jego Ekscelencja Iurie Bodrug. Organizatorzy zatroszczyli się 

o przygotowanie wystawy oraz nie zapomnieli o zapewnieniu w dużej ilości głównej potrawy 

tytułowej Maslenicy, czyli blinach. Można było je, tradycyjnie, zjeść z łosiem, kawiorem i/lub 

śmietaną. Nie zabrakło też elementów wystroju tradycyjnego, szczególnego stołu – 

przystrojonego zgodnie ze słowiańskim obyczajem, z samowarem pośrodku. Wydarzenie 

trwało kilka godzin i było dobrym momentem na spotkanie starych znajomych, poznanie 

ludzi znanych tylko z widzenia, po prostu integracji – tak potrzebnej prawosławnej, 

mniejszościowej wspólnocie w wielkim mieście.  

                  

                  

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Warsztaty pisanek. Odbyły się w dniu 24 marca 2018 r. w świetlicy Parafii Prawosławnej 

św. Jana Klimaka w Warszawie. Zgromadzeni uczestnicy otrzymali odpowiednio ugotowane 

jajka i inne niezbędne materiały, a prowadząca spotkanie Pani Irena Sacharczuk udzieliła 

wszystkim instruktażu, krok po kroku, jak z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a zarazem 

posługując się rozgrzanym woskiem, pisakiem i kolorowymi barwnikami, wykonać piękne 

pisanki. Podzieliła się też swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem, co nie tylko nas jako 

uczestników zainteresowało, ale także zachęciło do kultywowania jakże zapomnianych w 

dzisiejszych czasach tradycji. Zarówno młodsi, jak i starsi byli pochłonięci pracą. Choć 

początki dla niektórych nie były łatwe, z każdą kolejną pisanką było już dużo lżej. Jajka 

powstawały coraz to piękniejsze i bogaciej ozdobione. Ktoś narysował małą cerkiewkę, ktoś 

inny bazie, a niektórzy przepiękne gwiazdki czy szlaczki. Na niektórych pojawiały się jakże 

znaczące dla każdego chrześcijanina symbole XB. Wszyscy wykazali się kreatywnością, a 

niektórzy odkryli w sobie prawdziwe talenty. Po zakończeniu wykonaliśmy pamiątkową sesję 

zdjęciową, aby uwiecznić powstałe dzieła, jak również ich twórców. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Warsztaty palmowe.  Przeprowadzono w sobotę 31 marca 2018 r. w parafii św. Jana 

Klimaka na Woli w Warszawie. Spotkanie poświęcone symbolom związanym ze Świętami 

Wielkanocnymi zawdzięczamy Pani Irenie Sacharczuk, która przeprowadziła wspaniałą 

lekcję w tradycji i dla tradycji.  Podczas warsztatów mogliśmy poznać sztukę wykonywania 

palmy wielkanocnej i pod okiem wspaniałego pedagoga i przyjaciela rozwijać swoje 

umiejętności. W warsztatach mógł wziąć udział każdy, kto znalazł chwilę wolnego czasu na 

wspólną pracę. Organizatorzy zaskoczeni byli ogromną frekwencją – dzieci i młodzież 

wspólnie z rodzicami licznie stawili się w świetlicy domu parafialnego. Uczestnicy 

warsztatów otrzymali przygotowane wcześniej materiały – gałązki wierzby i bukszpanu, a 

także kwiaty, wstążki i przybory, niezbędne do wykonania palem. Liczne grono osób 

przyniosło też swoje kwiaty, wśród których dominowały goździki. Efekty prac okazały się 

imponujące. Wszyscy wykazali się nie tylko zaangażowaniem, ale i dużymi zdolnościami. 

Każda palma przygotowana dla naszych Parafian była naprawdę piękna! Przebieg warsztatów 

jest niestety trudny do opisania, w związku z czym efekty naszych prac prezentujemy na 

załączonych zdjęciach. Gorąco zachęcamy do ich obejrzenia! W Niedzielę Palmową, która 

według kalendarza i zgodnie z Tradycją Cerkwi Prawosławnej w 2018 roku obchodzona była 

1 kwietnia, cieszył widok Parafian licznie zmierzających do świątyni. Dzięki 

zorganizowanym dzień wcześniej warsztatom właściwie każda rodzina mogła nabyć piękną 

palmę, by poświęcić ją podczas nabożeństwa. Organizatorzy składają serdeczne i gorące 

podziękowania wszystkim Uczestnikom warsztatów, a szczególne słowa uznania kierują do 

dzieci – za ich wysiłek i wyjątkowe efekty prac. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wielkopostna Pielgrzymka do Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach. 

Zorganizowana w dniach 10 i 11 marca 2018 roku. Program pielgrzymki obejmował 

odwiedziny kilkunastu Cerkwi w Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, tj. Lublinie, Zamościu, 

Hrubieszowie, Bończy i Wólce Krasiczyńskiej. W pielgrzymce udział wzięło 30 osób 

z warszawskich parafii. Podczas pielgrzymki otrzymaliśmy jakże istotne i ważne wsparcie 

duchowe, zarówno w monasterze, ale i pobytu w każdej z odwiedzonych świątyń. Poznaliśmy 

szczegółowo historię Prawosławnego Monasteru w Turkowicach i losy wielu Cerkwi. Na 

kartach historii kilku wieków (od końca XIV) zapisane są radosne chwile, obdarowania tych 

ziem cudownymi ikonami Bogurodzicy: Chełmskiej, Tarnogrodzkiej, Lubelskiej, 

Hrubieszowskiej i wreszcie Turkowickiej, są też lata trudne i bolesne, bieżeństwa, dwóch 

wojen światowych, polonizacji tych ziem, Akcji Wisła.   

 

                      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zbiórka publiczna na renowację zabytkowych nagrobków. Przeprowadzona w dniach 31 

marca i 1 kwietnia 2018 r. przez Członków Stowarzyszenia wraz z wolontariuszami z Parafii 

Prawosławnej św. Jana Klimaka. Była to kontynuacja akcji charytatywnej „Ratujmy 

zabytkowe nagrobki” (nr zbiórki z ewidencji MSWiA – 2017/4331/OR) na Cmentarzu 

Prawosławnym na Woli w Warszawie – rozpoczętej w 2017 r i prowadzonej do dnia 5 maja 

2018 roku. 

 

                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



7 

 

Czytanie Psalmów w okresie Wielkiego Postu. Zgodnie z tradycją rozpoczęcie wspólnego 

czytania Psalmów nastąpiło w dniu 19.02.2018 r. Przez wszystkie dni Wielkiego Postu 

uczestnicy czytali w domu w wybranym przez siebie języku, wyznaczone Katyzmy. 

Codziennie był przeczytany cały Psałterz. W czytaniu domowym brało udział 46 osób. 

Uroczyste zakończenie tego ważnego wydarzenia odbyło się w Cerkwi św. Jana Klimaka na 

Woli z udziałem wszystkich czytających i trzech duchownych Parafii. W nocy z 30 na 31 

marca 2018 r. Psalmy w Cerkwi czytano w języku cerkiewnosłowiańskim.  Uczestniczyło w 

tym wydarzeniu ponad 50 osób, którzy przybyli posłuchać Psalmów.  

 

 

Poznajemy zwykłych i niezwykłych ludzi prawosławnej wiary, tradycji i kultury. 

 

Spotkanie autorskie z Anną Radziukiewicz - dziennikarką, zastępcą redaktora naczelnego 

Przeglądu Prawosławnego, autorką książki „BLISKI MI WSCHÓD” oraz wielu książek i 

artykułów przybliżających świat prawosławia, odbyło się w dniu 25 lutego 2018 r. 

                      

Spotkanie z Władysławem Pietrukiem – artystą grafikiem i rysownikiem, odbyło się w dniu 

4 marca 2018 r. Autor zaprezentował słuchaczom część swojego dorobku artystycznego 

(m.in. album pt. „Cerkwie, kaplice, kapliczki - Diecezja Warszawsko-Bielska, diecezja 

Białostocko-Gdańska w rysunkach Władysława Pietruka”) oraz opowiedział o swojej 

pracy i życiowych epizodach. Przybliżył też okoliczności i tajniki towarzyszące powstawaniu 

niektórych jego dzieł.  

                     

Spotkanie z Anną Stano – tłumaczką nowej książki pt.: „Droga Kasandry albo przygoda z 

makaronami”, odbyło się w dniu 22 kwietnia 2018 r. w domu parafialnym przy ul. Wolskiej 

138/140. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prowadzenie aukcji na allegro.charytatywni.pl w ramach akcji „Ratujmy zabytkowe 

nagrobki”. Aukcje internetowe prowadzono od 21.11.2017 r. do 25.05.2018 r. na platformie 

Charytatywni Allegro. Celem akcji było zebranie środków na ratowanie zabytkowych i 

historycznych nagrobków na Cmentarzu Prawosławnym na Woli w Warszawie. Przedmioty 

do licytacji przekazali Członkowie Stowarzyszenia, proboszcz ks. Adam Misijuk i wierni 

Parafii św. Jana Klimaka.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Wsparcie XXII Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich. Centralne eliminacje 

odbyły się w dniu 16 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i 

Metodego w Białymstoku. W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Do ostatniego etapu przystąpiło 38 

uczniów. Czytających oceniała komisja w składzie: prof. Włodzimierz Wołosiuk 

(przewodniczący), ks. Jan Fiedorczuk, ks. Sławomir Chwojko, ks. Tomasz Stempa. Oprócz 

umiejętności płynnego i poprawnego czytania tekstów cerkiewnosłowiańskich oceniana była 

również znajomość słownictwa. Stowarzyszenie przekazało Święte Ewangelie w języku 

cerkiewnosłowiańskim i inne książki na nagrody dla zwycięzców w poszczególnych 

kategoriach.   

 

                   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wieczór Psalmów. Zorganizowany w dniu 16.03.2018 r. w Cerkwi św. Jana Klimaka na 

Woli w Warszawie i poświęcony patronowi świątyni św. Janowi Klimakowi. Spotkanie, 

którego program był bardzo interesujący, sprzyjało lepszemu poznaniu historii powstawania 

Psalmów i ich bogactwa duchowego. Podczas uroczystości wystąpiły cztery chóry: dziecięcy, 

młodzieżowy i studencki oraz parafialny. Członkowie Stowarzyszenia brali czynny udział w 

części artystycznej (czytali wybrane Psalmy w języku polskim i cerkiewnosłowiańskim) oraz 

organizacyjnej. Na zakończenie wydarzenia, w świetlicy domu parafialnego odbyła się 

wielkopostna agapa, na której można było skosztować bardzo pysznych chlebów i 

wyśmienitych past przygotowanych przez wiernych wolskiej parafii. 

 

                   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wsparcie dla uczestników XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Religijnej.  III etap 

miał miejsce w dniach 6 – 7 marca 2018 r. w Białymstoku. Do ostatniej części dostało się 

łącznie 17 osób z całej Polski, w tym uczniowie Punktu Katechetycznego przy Parafii 

Prawosławnej św. Jana Klimaka: Paulina Jakubiuk, Lena Demianiuk, Agata Rajecka oraz 

Włodzimierz Misijuk. Olimpiada odbyła się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce 

Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Tytuł Laureata 

Prawosławnej Olimpiady Wiedzy Religijnej otrzymał Włodzimierz Misijuk (zajął I miejsce) i 

Paulina Jakubiuk (zajęła III miejsce). Lena Demaniuk i Agata Rajecka otrzymały tytuł 

Finalisty Prawosławnej Olimpiady Wiedzy Religijnej. Stowarzyszenie przeznaczyło kwotę 

1000 zł na nagrody dla uczestników. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wsparcie XXXVII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. 

Festiwal odbył się w dniach 7-12.05.2018 r. Stowarzyszenie przeznaczyło kwotę 500 zł na 

nagrodę dla chóru – uczestnika MF HDMC za podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, 

prawosławnej kultury, śpiewu cerkiewnego i liturgiczno-duchowego życia. Jury przyznało 

nagrodę Stowarzyszenia i wyróżnienie dla Chóru Dziecięcego Soboru Św. Trójcy w 

Hajnówce. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zakończenie akcji „Ratujmy zabytkowe nagrobki” – 31.05.2018 r. W ramach zbiórki 

publicznej prowadzonej w okresie wiosennym zebrano kwotę 1.650 zł. Razem w zbiórce 

jesiennej i wiosennej (nr 2017/4331/OR) zebrano kwotę 8.033,25 zł (netto). Na podstawie  

podjętej uchwały Zarządu przekazano na renowację zabytkowych nagrobków (kapliczki) 

kwotę 8.033,25 zł. Dokonano rozliczenia zbiórki i przesłano do MSWiA sprawozdanie z 

przeprowadzonej zbiórki oraz sprawozdanie z rozdysponowania zebranych ofiar. W obu 

przypadkach sprawozdania zostały zaakceptowane. Ponadto Zarząd podjął uchwałę o 

przekazaniu na renowację kapliczki dodatkowej kwoty w wysokości 12.000 zł.  

 

                       
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Realizacja projektu „Wsparcie edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży”. Na zakończenie 

roku szkolnego w Punkcie Katechetycznym przy Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka w 

Warszawie Zarząd Stowarzyszenia przeznaczył kwotę 900 zł. Zakupiono i przekazano 

wszystkim uczniom książki. 

 

                   
 

                   
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Wsparcie organizacji i przebiegu XVI Pieszej Pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę. 

Pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę odbyła się w dniach 13 – 19.08.2018 r. Uczestniczyło 

w niej wielu pielgrzymów ze wszystkich warszawskich parafii oraz diecezji wrocławsko-

szczecińskiej i przemysko-gorlickiej. Na organizację tego przedsięwzięcia Zarząd 

Stowarzyszenia przeznaczył kwotę 2.000 zł. Członkowie Zarządu brali czynny udział w 

organizacji i przebiegu pielgrzymki. 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Akcja charytatywna „Ratujmy Wolskie Zabytki. Wspólne dzieło dla przyszłych 

pokoleń”. Zarząd Stowarzyszenia przystąpił do realizacji ww. akcji charytatywnej wspólnie 

z Parafią Prawosławną św. Jana Klimaka w Warszawie. W ramach tej akcji uruchomiono 

dwie zbiórki internetowe na dwóch platformach, tj. POMAGAM.PL – od 30.08.2018 r. oraz 

CHATYRATYWNI.ALLEGRO.PL – od 30.09.2018 roku. Wszystkim darczyńcom w 

ramach obu akcji przygotowywano i przesyłano na bieżąco podziękowania w formie 

pisemnej. Celem głównym tych działań jest ratowanie zabytków na warszawskiej Woli, w 

tym Cerkwi św. Jana Klimaka. 

 

                                                  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kwesta na Wolskim cmentarzu w ramach zbiórki publicznej „Ratujmy zabytkowe 

nagrobki 2018”. Zarząd podjął działania zmierzające do przygotowania dokumentacji i 

zgłoszenia zbiórki do MSWiA w połowie października 2018 r. Po uzyskaniu wpisu i nadaniu 

numeru (2018/4170/OR) przygotowano puszki, identyfikatory, wykazy i ustalono terminy. 

Zaproszono do udziału w zbiórce duchownych z Parafii oraz dzieci i młodzież z rodzicami 

z Punktu Katechetycznego. Zbiórka publiczna była prowadzona w sposób ciągły w dniach 29 

i 30 października oraz 1 i 2 listopada 2018 r. Kwestowało 15 osób. Zebrano kwotę 12.995,50 

zł, która zostanie przeznaczona na renowację kolejnego nagrobka na wolskim cmentarzu. Za 

udział i wsparcie akcji, dzieciom i młodzieży przygotowano i wręczono pisemne 

podziękowania. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kiermasz Świąteczny – Wspólne Dzieło Pomocy. Odbył się 2 grudnia 2018 r. w Instytucie 

Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. 

Kiermasz po raz pierwszy został zorganizowany poza parafią, żeby umożliwić znacznie 

większej liczbie osób uczestniczenie w tym wydarzeniu oraz zróżnicowanie oferty. Na 

zaproszenie odpowiedzieli: siostry z Domu Zakonnego w Zaleszanach, wydawnictwo 

Bratczyk, lokalni producenci serów z Puszczy Białowieskiej, właściciele sklepu z produktami 

ze słonecznej Grecji. Stowarzyszenie Wierni Tradycji Pokoleń przygotowało stoiska z 

ikonami, książkami, płytami, ręcznie robioną pościelą, miodem oraz innymi smakołykami. W 

ramach tegorocznego Kiermaszu odbył się: koncert talentów, przygotowany przez uczniów 

Punktu Katechetycznego, aukcja dobroczynna. Podstawą Kiermaszu są trwające od wielu 

tygodni wstecz warsztaty, podczas których dzieci wraz z rodzicami (a w tym roku po raz 

pierwszy i seniorzy) przygotowują ozdoby choinkowe, aromatyczne pierniczki i kartki 

świąteczne. Stoiska z ręcznie wykonanymi ozdobami oraz przeróżnymi daniami, sałatkami, 

pastami i ciastami przygotowanymi przez dorosłych, cieszyły się największą popularnością. 

Zebrane środki podczas Kiermaszu zostały przekazane na rzecz dzieci potrzebujących, 

a część na remont Cerkwi św. Jana Klimaka.  

                 

                 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sprzątanie cmentarza. Tradycyjnie, w jedną z ostatnich październikowych sobót 

Członkowie Stowarzyszenia wspólnie z wiernymi z Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka, 

dziećmi i młodzieżą z Punktu Katechetycznego tejże Parafii poświęcają na sprzątanie 

prawosławnej wolskiej nekropolii. Tego roku, owa sobota przypadła na 27 października. 

Podczas sprzątania oczyszczono wiele zapomnianych nagrobków, uprzątnięto alejki zasypane 

jesiennymi liśćmi, zebrano pozostawione szkło i plastyk. Odpady segregowano i wynoszono 
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do specjalnie przygotowanych pojemników. Ciężka praca nagrodzona została w domu 

parafialnym gorącą pizzą oraz słodkościami. Z głębi serca wszystkim dziękujemy. 

                 

                

                

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Spotkania z seniorami w zakresie wsparcia i pomocy. W 2018 roku odbyły się cztery 

celowe spotkania z seniorami, podczas których poznawano ich potrzeby oraz zapoznawano 

seniorów z działalnością i możliwościami Stowarzyszenia. Tematami spotkań były 

zagadnienia dotyczące możliwości wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym i 

samotnym, w formie wolontariatu. Każdorazowo informowano o gotowości do niesienia 

pomocy osobom starszym, którzy z różnych przyczyn są pozbawione możliwości aktywnego 

uczestnictwa w życiu naszej prawosławnej społeczności. Deklaracje wsparcia ze strony 

Stowarzyszenia dotyczyły m.in.: robienia zakupów, wykupienia leków lub zorganizowania 

wizyty lekarskiej, wykonania drobnych prac domowych, zapewnienia transportu.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organizacja i prowadzenie spotkań edukacyjnych i informacyjnych. W ciągu całego 

2018 roku Zarząd Stowarzyszenia podejmował szereg działań zmierzających do zapewnienia 

Członkom Stowarzyszenia niezbędnej informacji o podejmowanych działaniach własnych. Co 

miesiąc opracowywano szczegółowy komunikat o realizowanych celach i przedsięwzięciach z 

zaproszeniem do udziału wszystkich Członków. Zbierano i udostępniano też informacje o 

ciekawych wydarzeniach przygotowanych przez inne organizacje pozarządowe. Szczególny 

nacisk został położony na projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach współpracy 

podejmowano działania polegające na rozpowszechnianiu informacji na temat 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego: „Utracone dziedzictwo - zburzone cerkwie w 

XX-leciu między wojennym". Celem konkursu było upamiętnienie cerkwi zburzonych w 
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latach 1918-1939 na terenie Polski. Na nagrody dla zwycięzców w poszczególnych 

kategoriach przekazano książki. 

 

 

Sporządził: Grzegorz Kozioł, Warszawa, dnia 19.02.2019 r. 

 


