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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: 

Irena Sacharczuk     - Prezes Zarządu; 

Adam Misijuk     - Wiceprezes Zarządu; 

Halina Demianiuk    - Członek Zarządu; 

Tomasz Filipczuk     - 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 01.01.2021 

do 31.12.2021 r. zrealizowało samodzielnie lub we współpracy nw. inicjatywy, projekty 

i przedsięwzięcia:        
 

Koncert Kolęd w Zamku Królewskim. V edycja Koncertu Kolęd w Zamku Królewskim w 

Warszawie już za nami. Z uwagi na pandemię koronawirusa i wprowadzone ograniczenia 

Koncert odbył się w formie online. Premiera miała miejsce 24 stycznia 2021 roku o godz. 

17.00 za pośrednictwem mediów społecznościowych.  

Nie mogliśmy pozwolić na to, by okoliczności i restrykcje pozbawiły nas przyjemności 

żywego kolędowania, nawet jeśli miało odbywać się przed ekranami komputerów, w naszych 

rodzinnych domach. Życzliwi tradycji artyści ofiarowali swoje talenty, czas i zaangażowanie. 

Cierpliwie i z uwagą przeszukane zostały zapisy koncertów archiwalnych. Został opracowany 

i zrealizowany koncept filmu-koncertu. To wydarzenie inne niż wcześniejsze, ale łączy go z 

nimi wiele: jest w nim kolędowanie na wiele, często bardzo wzruszających sposobów, są 

znane od pokoleń teksty koladek, tradycyjna muzyka, wielobarwne kolędnicze gwiazdy. Jest 

też charytatywny cel – „Zwróćmy nasze serca ku chorym dzieciom”. Zbierane były fundusze 

na leczenie Zuzi cierpiącej na mukowiscydozę a także Filipka, Mikołaja i Kubusia chorych na 

rdzeniowy zanik mięśni (SMA).  
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Wydanie dwóch płyt z kolędami. Pierwsze nagranie powstało w 2020 roku w ramach akcji 

charytatywnej „Ratujmy wolskie zabytki. Wspólne dzieło dla przyszłych pokoleń”. Koncert 

odbył się w dniu 26 stycznia 2020 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Płyta DVD zawiera zbiór kolęd wykonywanych w różnych językach przez zaproszonych 

artystów. Podczas Koncertu Kolęd wystąpili: Zespół „Biełyja Kryły”, Chór młodzieżowy 

parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie, Chór młodzieżowy parafii katedralnej św. 

Mikołaja w Białymstoku, Chór „Harmoń” z Łosinki, Chór “HORECEA”, Natalia Bińkowska 

i Kayo Nishimizu-Wawreniuk, Chór sióstr z Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach, 

Chór Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Środki finansowe uzyskane ze 

sprzedaży płyty DVD zostaną przekazane na remont zabytkowej świątyni - Cerkwi św. Jana 

Klimaka na Woli w Warszawie.  

Nagranie drugiej płyty w formacie DVD powstawało w styczniu 2021, w czasie epidemii 

koronawirusa.  Brak możliwości zorganizowania koncertu z udziałem publiczności skłonił 

Stowarzyszenie do przygotowania i zaprezentowania pięknej tradycji kolędowania za 

pośrednictwem mediów społecznościowych. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży płyty 

DVD zostaną przekazane na ratowanie życia i zdrowia chorych dzieci. 

                                                               

 

Pierwsza Internetowa Akcja Charytatywna. Odbyła się w dniu 21 lutego 2021 roku w 

formie online za pośrednictwem platformy OneBid. W licytacji mógł wziąć każdy, kto zgłosił 

swój udział i założył konto. Aukcja charytatywna została przeprowadzona w ramach akcji pod 

hasłem ZWRÓĆMY NASZE SERCA KU CHORYM DZIECIOM. Można było wylicytować 

między innymi: ikony napisane zgodnie z kanonem ikonograficznym przez ucznia św. 

Paisjusza Hagioryty ze Świętej Góry Athos, dzieła sztuki użytkowej, pamiątki z pielgrzymek, 

obrazy malarzy dawnych i współczesnych, grafiki, znaczki, wyroby rękodzieła artystycznego 

i ludowego, książki i starodruki, zegar, biżuterię. Środki finansowe uzyskane z aukcji zostały 

przekazane na pomoc dzieciom: Zuzi, chorej na mukowiscydozę, Kubusia, Filipka i 

Mikołajka, chorych na rdzeniowy zanik mięśni oraz Stefanka.     
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Pomagaj razem z nami. Przekaż 1 % podatku dochodowego na rzecz ochrony zabytków. 

Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” od kilku lat podejmuje szereg działań związanych 

z pielęgnowaniem i utrwalaniem tradycji oraz ochroną dziedzictwa kulturowego. Cyklicznie 

prowadzi dwie akcje charytatywne, związane z ratowaniem zabytkowych obiektów na Woli w 

Warszawie, tj. Cerkwi św. Jana Klimaka i wolskiego cmentarza. Od sześciu lat 

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). W związku z 

powyższym zwracamy się co roku z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli i otwartego serca 

o przekazanie na rzecz Stowarzyszenia 1 % swojego podatku dochodowego. Wystarczy 

wpisać do zeznania podatkowego numer KRS: 0000567013 lub skorzystać z formularzy 

PITax.pl, zamieszczonych na naszej stronie internetowej. Zarząd Stowarzyszenia przyjął 

uchwałę (wzorem roku ubiegłego), że wszystkie środki finansowe uzyskane przez 

Stowarzyszenie w ramach 1 % podatku dochodowego zostaną przekazane na remont 

zabytkowej Cerkwi św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.  

                                            

Zjednoczeni w modlitwie przez 40 dni Wielkiego Postu. W sobotę św.  Łazarza, która 2021 

roku przypadała na 24 kwietnia, w godzinach wczesno porannych, w Cerkwi św. Jana 

Klimaka na Woli w Warszawie zakończyło się uroczyste i całonocne czytanie Psałterza. Przez 

prawie osiem godzin w zabytkowej świątyni słychać było nieustanną modlitwę, której 

początek dał ks. mitrat Adam Misijuk – proboszcz parafii. Wyjątkowej, niecodziennej 

atmosferze i ogromnemu skupieniu do modlitwy i rozmowy z Bogiem sprzyjały: nocna cisza, 

palące się świece w Cerkwi, bliskość wszystkich świętych na ikonach, freski na ścianach 

rozpisane ręką śp. prof. Jerzego Nowosielskiego oraz możliwość osobistego przeczytania, 

zaśpiewania psalmów. Nie miało znaczenia, czy ktoś brał udział w tym uroczystym 

wydarzeniu po raz pierwszy, czy był wieloletnim jego uczestnikiem. Wspólne czytanie 

psalmów nabiera szczególnego znaczenia w okresie Wielkiego Postu, który przygotowuje nas 

do święta Zmartwychwstania Chrystusa.  

     

 

Kiermasz Paschalny. Razem możemy więcej! Z powodów epidemicznych nie było 

parafialnych spotkań, ale zrodziła się myśl, aby działalność kiermaszowo-charytatywną 

kontynuować, a jeśli Bóg pozwoli – także rozwijać. Powodów do działań i zbiórek też nie 

trzeba było szukać daleko. Bliskie naszym „wolskim sercom” są inicjatywy budowy Cerkwi 

w dwóch monasterach – w Zaleszanach i Turkowicach. Zgodnie (jak wiadomo - zgoda 
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buduje...) ustaliliśmy, że naszą silną stroną są domowe wypieki i tradycyjne „rzemiosło”. 

Postawiliśmy na kruche ciasteczka, ozdoby na paschalny stół, podlaskie palmy (robione wg 

niezawodnego sposobu siostry Ireny) i świąteczne drożdżowe kulicze do święconek.  Rzeczy 

piękne, smakowite i... pracochłonne. Wszyscy jednomyślnie – przedstawiciele 

Stowarzyszenia Wierni Tradycji Pokoleń, parafialne Siestriczestwo i rodzice z Punktu 

Katechetycznego - oddali się pod naczelne dowództwo matuszki Doroty (i jej prawej ręki – 

siostry Leny) i bez szemrania wykonywali polecenia. Efekt? 

W dniach 24 i 25 kwietnia 2021 roku na kiermaszowych stołach dość szybko zrobiło się 

pustawo. Mamy nadzieję, że nasze starania przyniosły radość tym, którzy zawierzyli naszym 

umiejętnościom i postawili na swoich świątecznych stołach kiermaszowe wypieki. Tym 

samym wspomagając dzieło budowy Monasterów na ziemiach, gdzie miało już Prawosławia 

nie być. Wniosek? Działać można zawsze, nawet w trudnych okolicznościach. Wiemy to, bo 

sprawdziliśmy!     

      

     

 

Akcja „BIBLIOTEKA DLA SENIORA”. Akcja gromadzenia książek i czasopism na 

potrzeby podopiecznych domów opieki w Stanisławowie, Grabarce, Trześciance, Hajnówce i 

Kożynie, została rozpoczęta jeszcze jesienią ubiegłego roku. Natomiast przekazanie 

księgozbioru do ośrodków zostało zawieszone z uwagi na wprowadzone wówczas obostrzenia 

i ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Dzieło pomocy ośrodkom odbywa się z 

błogosławieństwa Jego Eminencji Sawy, zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej w Polsce.  

Dzięki wsparciu Parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie i Wydawnictwa „Bratczyk” 

oraz indywidualnych Darczyńców, udało się zgromadzić księgozbiór liczący ponad 1000 

woluminów. Każdy ośrodek oprócz książek otrzymał regały biblioteczne, czasopisma i  płyty. 

W dniu 12 czerwca 2021 roku pierwsza dostawa dotarła do ośrodków w Kożynie i 

Trześciance. Przekazano zgodnie z zapowiedzią regały (zakupione przez Stowarzyszenie), 

które zostały na miejscu złożone i zapełnione książkami oraz czasopismami. Dzięki 

Darczyńcom do ośrodków trafiło ponad 400 egzemplarzy Przeglądu Prawosławnego z 

roczników 2002 – 2020 w segregatorach. Każdy ośrodek otrzymał też przygotowany spis 

Księgozbioru, który będzie corocznie powiększany o nowe wydawnictwa. Serdecznie 

dziękujemy za okazane wsparcie! Wszystkich chętnych do udzielenia pomocy seniorom, 

zapraszamy do współpracy w ramach wolontariatu. Wystarczy zadzwonić i zgłosić 

telefonicznie swój udział. 
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Tradycyjne żniwa – 2021. Pielęgnowanie obrzędów i zwyczajów naszych przodków. 

Żniwa, to czas zbioru zbóż, to długo oczekiwane i wyjątkowe wydarzenie. Rodziny 

utrzymujące się z rolnictwa zbierają z pól plony, które są efektem ich całorocznego wysiłku. 

Dawniej zboże było gwarantem przeżycia rodziny i cieszyło się ogromnym szacunkiem. Dziś, 

kiedy rolnictwo jest coraz bardziej zmechanizowane, część młodego pokolenia rolników nie 

zdaje sobie sprawy z tego, jak kiedyś wyglądały żniwa, uprawa ziemi czy pielęgnowanie 

zasiewów. A, jak się okazuje, tradycji, obrzędów i zwyczajów związanych z tymi pracami 

było wiele. W miejscowej kulturze Podlasia zajmowały one zawsze bardzo ważne miejsce. 

Słoneczna i upalna sobota w dniu 24 lipca 2021 roku za sprawą wspaniałych ludzi, którzy 

przygotowali wyjątkowe spotkanie na polach Staryje Paruby koło Bielska Podlaskiego, gdzie 

odbywały się tradycyjne żniwa, była niezwykła i bardzo interesująca. Muzeum Małej 

Ojczyzny w Studziwodach już po raz osiemnasty zaprosiło wszystkich na Podlasko-Poleskie 

Spotkanie Żniwne – OLEŃ PO BORU CHODIT. Zebrani mogli podziwiać obrzędy i 

zwyczaje związane z pracą w polu podczas żniw, gdzie królował sierp i kosa oraz zapoznać 

się bliżej z żywą tradycją. Kto miał ochotę, mógł spróbować swoich sił w pracy żniwiarza. 

Warto poznawać przepiękne tradycje naszych przodków. Dziękujemy bardzo serdecznie dla 

Dorofieja Fionika, głównego organizatora tegorocznego spotkania żniwnego za gościnne 

przyjęcie i jego trud w pielęgnowaniu tradycji oraz wszystkim wspaniałym żniwiarzom i 

śpiewającym zespołom. Daj Boże, abyśmy mogli spotkać się w następnym roku. 

       

 

Pomagamy!Pamiętamy! Renowacja zbiorowego grobu dzieci z sierocińca na 

warszawskiej Woli. W ramach realizacji naszych celów statutowych, podejmujemy szereg 

działań samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami w obszarze ochrony 
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dziedzictwa kulturowego. W pierwszej połowie 2021 roku wzięliśmy udział w kolejnej edycji 

programu prowadzonego przez Fundację ORLEN – Pomagamy!Pamiętamy!  

Przygotowaliśmy projekt, który został dostrzeżony i wysoko oceniony. Znaleźliśmy się w 

gronie 34 organizacji i podmiotów pozarządowych, które uzyskały dofinansowanie na 

renowację Miejsc Pamięci w całej Polsce. Tym razem uzyskaliśmy dofinansowanie na 

przeprowadzenie prac przy renowacji zbiorowego grobu dzieci z sierocińca na warszawskiej 

Woli i ich opiekunów zamordowanych w Rzezi Woli 5 sierpnia 1944 roku. W lipcu została 

podpisana umowa z Darczyńcą – Fundacją ORLEN i na początku września rozpoczęły się już 

prace renowacyjne przy grobie. Wykonawcą wszystkich prac była firma MAFORMA Miron 

Keler. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim za zaangażowanie i pomoc w 

przygotowaniu projektu oraz wyrazić wdzięczność Fundacji ORLEN za przyznanie środków.  

                                                                  

Wsparcie rzeczowe i finansowe domów opieki społecznej. W ramach akcji „Pamiętajcie o 

swych przodkach – naśladujcie ich wiarę i tradycje”, Stowarzyszenie „Wierni Tradycji 

Pokoleń” wspiera rzeczowo i finansowo domy opieki społecznej w Kożynie, Trześciance, 

Hajnówce, Grabarce i Stanisławowie. W lipcu i sierpniu 2021 roku przekazano dla 

pracowników i seniorów ww. domów opieki pomoc rzeczową w postaci: ubrań, 200 

ręczników, 50 kompletów pościeli, 2.500 sztuk rękawiczek lateksowych, 15 litrów miodu, 

150 słoiczków z konfiturami i ziołami.  Ponadto w części ośrodków uzupełniono zbiory 

biblioteczne dodatkowymi ilościami książek i czasopism. Rok wcześniej wspieraliśmy 

ośrodki akcją „Pomaganie przez ubranie”, a następnie działaniami mającymi na celu 

złagodzenie skutków pandemii koronawirusa i przeciwdziałania jej negatywnym 

konsekwencjom oraz akcją „Biblioteka dla seniora”. Podejmowane działania były możliwe do 

zrealizowania dzięki wsparciu i ofiarności ludzi dobrej woli i otwartych serc. Wszystkim 

DARCZYŃCOM, tym znanym z imienia i nazwiska oraz tym nieznanym, bardzo serdecznie 

dziękujemy w imieniu własnym, seniorów, opiekunów i kierownictwa ośrodków. 
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Psałterz – źródło modlitwy indywidualnej i wspólnotowej. W dniu 11 czerwca 2021 roku 

rozpoczęto wspólne i całoroczne czytanie Psałterza. Projekt powstał z inicjatywy 

Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń” wraz z wolską Parafią św. Jana Klimaka. Będzie 

realizowany w cyklu rocznym z uwzględnieniem szeregu zagadnień dotyczących m.in.: 

historii powstania Psałterza, rodzajów psalmów, tradycji czytania i śpiewania psalmów, 

wykładni, wykorzystania w liturgice, czy znaczenia w codziennej modlitwie. Tematyka 

będzie realizowana w formie spotkań, wystaw, koncertów, pielgrzymek. Zasadniczym i 

pierwszoplanowym elementem składowym tego projektu było podjęcie wezwania przez 

osoby, które zgodnie z przyjętymi regułami i zasadami rozpoczęły wspólną modlitwę, 

wspólne i codzienne czytanie Psałterza. 

                                                                

 

Wsparcie organizacji i przebiegu XIX Pieszej Pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę. 

Doczekaliśmy... Bóg pozwolił... Idziemy.... 

Pielgrzymka odbyła się w dniach 13 – 19.08.2021 r. Motto pielgrzymki: „Oto Syn mój 

umiłowany, Jego słuchajcie”. Uczestniczyli w niej głównie pielgrzymi z warszawskich 

parafii. Na organizację tego przedsięwzięcia Stowarzyszenie przekazało kwotę 2.000 zł. 

Członkowie Zarządu brali czynny udział w organizacji i przebiegu pielgrzymki. Epidemia i 

rygor przepisów sanitarnych sprawił, że nasza droga na spotkanie Zbawiciela była nieco 

zmieniona. Pomimo tego cel był jednak ten sam: Święta Góra. Nie tylko ta geograficzna, ale i 

ta duchowa. Tak napisała w relacji pierwszego dnia pielgrzymki nasza siostra Dominika. 
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Mini Kiermasz Książki na Woli. W dniu 5 września 2021 roku, w niedzielę oddania święta 

Zaśnięcia Bogurodzicy, Stowarzyszenie zorganizowało mini Kiermasz Książki, który odbył 

się na terenie Parafii św. Jana Klimaka w Warszawie. Wydarzenie to zapoczątkowuje serię 

spotkań z literaturą duchową, które będą odbywały się cyklicznie, co najmniej raz w 

miesiącu. Głównym celem podejmowanych działań jest popularyzacja czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży oraz dorosłych, ułatwienie możliwości zakupu lub wymiany książek i 

czasopism, które bardzo rzadko można znaleźć na księgarskich półkach. Zamierzamy też 

promować wydawnictwa niszowe, które poświęcone są tematyce religijnej i kulturalnej 

małych społeczności z różnych regionów naszej Ojczyzny. Chcemy w ten sposób poznawać 

historię i tradycje, zwyczaje i obrzędy naszych przodków oraz zachęcać dzieci i młodzież do 

ich pielęgnowania i utrwalania. Będziemy organizowali spotkania autorskie z pisarzami i 

dziennikarzami, których twórczość bliska jest naszym sercom i związana jest z tradycją i 

kulturą prawosławia.  

                                              

 

Pomagamy słabszym i chorym! Kontynuacja akcji charytatywnej. Stowarzyszenie 

„Wierni Tradycji Pokoleń” wspólnie ze społecznością Parafii św. Jana Klimaka w Warszawie 

w dalszym ciągu prowadzi akcję charytatywną, której głównym celem jest pomoc osobom 

słabszym i chorym.  W 2020 roku pomagaliśmy między innymi dla Kubusia z Hajnówki, 

Filipka z Bielska Podlaskiego i Mikołajka z Białegostoku – chorym na SMA (rdzeniowy 

zanik mięśni), a także Zuzi i Stefana oraz seniorom z domów opieki. Aktualnie kontynuujemy 

pomoc dla Zuzi Opolskiej – chorej na mukowiscydozę.  Zbieramy środki na jej leczenie i 

rehabilitację prowadząc zbiórkę nakrętek oraz zbiórkę pieniędzy do puszek. Plastikowe 

nakrętki prosimy przynosić na plebanię parafialną (ul. Wolska 138/140), gdzie został 

postawiony specjalny pojemnik. Zebrane nakrętki transportujemy do głównego punktu 

magazynowego w Siemiatyczach.  
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Wsparcie 40. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej (MF 

HDMC). Z uwagi na pandemię koronaworusa i wprowadzone ograniczenia Festiwal odbył 

się w dniach 13-18.09.2021 r. Stowarzyszenie przeznaczyło kwotę 2.000 zł na nagrodę dla 

chórów – uczestników MF HDMC za podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, kultury, 

śpiewu cerkiewnego i liturgiczno-duchowego życia.  

                                                           

 

Pielgrzymka do Chełma. Na powitanie Bogurodzicy…... Zorganizowana w dniach 19-21 

września 2021 roku przez Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” i wolską Parafię pw. 

św. Jana Klimaka. Gospodarz tych ziem, Arcybiskup Diecezji Chełmsko-Lubelskiej, 

najprzewielebniejszy arcybiskup Abel zaprosił nas, aby przywitać Chełmską Ikonę 

Bogurodzicy, która po latach tułaczki wraca (w wiernej kopii, napisanej na Świętej Górze 

Athos) do swojej parafii, Cerkwi Prokatedralnej w Chełmie. Pielgrzymowaliśmy do Chełma 

przez Lublin i Turkowice. Zawieźliśmy do Monasteru Opieki Matki Bożej upominek, który 

przyjechał aż z dalekiej Świętej Góry Athos. To ikona św. Paisjusza Hagioryty, napisana 

przez jego ucznia. W trakcie świątecznej aukcji na rzecz chorych dzieci parafianie licytowali 

tę ikonę, a potem na wylicytowaną sumą złożyli się. Tym samym jednocześnie nasza Parafia 

wspomogła i potrzebujące pomocy dzieci i włączyła się do dzieła wspierania Monasteru.  
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Pobyt w Monasterze w Turkowicach, czyli w ogrodzie Bogurodzicy na ziemi chełmskiej. 

W październiku odwiedziliśmy Monaster Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Po otrzymaniu 

błogosławieństwa, zorganizowaniu środka transportu i ustaleniu wszystkich spraw 

organizacyjnych mały bus z ósemką posłuszników „na pokładzie” stał już u wrót 

monasterskich. Przywitanie było prawdziwie rodzinne. Jakże zresztą mogłoby być inaczej, 

jesteśmy przecież rodziną, złączoną wiarą i miłością do Boga. Łzy po raz pierwszy (ale nie 

ostatni w trakcie tego pobytu w Turkowicach!) pojawiły się w oczach posłuszników. 

Pokłoniliśmy się Bogurodzicy w ikonie Matki Bożej Turkowickiej i ikonie św. Paraskiewy 

Turkowickiej, obejrzeliśmy postępy prac wykończeniowych w nowej Cerkwi. Pragnęliśmy od 

razu zakasać rękawy, ale czekało na nas pyszne śniadanie w monasterskiej trapeznej. 

Z modlitwą, bez rozmów, słuchając czytania żywotów świętych. Po zakwaterowaniu 

dostaliśmy swoje posłuszanije. Panowie zadania wymagające męskiej siły przy budowie 

monasterskiego domu, panie – zajęcia gospodarstwa domowego. Jesień to czas zbiorów i... 

przetworów. A z tych słynie Monaster w Turkowicach. To dla nas prawdziwy zaszczyt, że 

mogliśmy, choćby w mikroskopijnej skali, pomóc siostrom w ich trudzie: przygotowaniu 

opakowań do soku z rokitnika, który właśnie był tłoczony, selekcjonowaniu suszonych ziół 

do monasterskich herbatek czy siekaniu warzyw do słynnej mieszanki „Jarzynka”. Przed 

wyjazdem siostry informują nas o tym, że zapadła decyzja o dacie wyświęcenia 

nowobudowanej Cerkwi św. Praskiewy Wyznawczyni – na 14 maja 2022 roku. I już wiemy, 
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że chcemy wrócić tu – jeśli Bóg nam pozwoli – przed tą datą, aby nieco wspomóc siostry w 

trudach przygotowań do tego długo wyczekiwanego, radosnego święta. 

          

        

 

Jesienna kwesta na wolskim cmentarzu. W dniu 1 listopada 2021 roku, późnym wieczorem 

zakończyła się kwesta na Cmentarzu Prawosławnym na Woli w Warszawie, która była 

prowadzona przez ostatnie dwa dni października i w dniu Wszystkich Świętych. Była to 

tradycyjna zbiórka pieniędzy do puszek, którą od pięciu lat organizuje Stowarzyszenie 

„Wierni Tradycji Pokoleń” pod hasłem „Ratujmy Zabytkowe Nagrobki”. Co roku 

Stowarzyszenie kwestuje wspólnie z dziećmi i młodzieżą z Punktu Katechetycznego oraz ich 

rodzicami a także duchownymi z wolskiej Parafii.  Dzięki wsparciu i ofiarności osób 

odwiedzających groby swoich bliskich i znajomych podczas tegorocznej kwesty udało się 

zebrać kwotę 13.548,80 zł. Wszystkie zebrane w ten sposób środki finansowe zostaną 

przeznaczane na renowację zabytkowych i historycznych nagrobków na warszawskiej 

nekropolii, która jest miejscem wyjątkowym i ważnym. Dotychczas na renowację tych 

pięknych obiektów sakralnych przekazaliśmy ponad 66 tys. zł. Pozwoliło to na odnowienie 

dwóch kapliczek, jednego grobowca i wspólnego grobu dzieci pomordowanych na Woli w 

1944 roku. Zarząd Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń” składa serdeczne 

podziękowania wszystkim Darczyńcom za ich ofiarność i czynne wsparcie dzieła wspólnej 

troski o miejsca ważne dla każdego chrześcijanina. Gorąco i pięknie dziękujemy 

Proboszczowi wolskiej Parafii ks. mitratowi Adamowi Misijukowi za pomoc i wsparcie w 

organizacji zbiórki, otwarcie drzwi domu parafialnego dla wszystkich kwestujących, wspólny 

posiłek oraz codzienną troskę o wolski cmentarz. Specjalne podziękowania Zarząd kieruje do 

wszystkich kwestujących, szczególne zaś do dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz 

wolontariuszy i duchownych, za włożony trud i poświęcony czas.  Niech Wszechmogący Bóg 

obdarzy Was zdrowiem, mocą sił i wszelką pomyślnością. SPASI HOSPODI! 
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Internetowa zbiórka pieniędzy na renowację zabytkowych nagrobków. Została 

uruchomiona w dniu 25.10.2021 roku i będzie prowadzona do 25 maja 2022 roku. Potrzeby są 

ogromne, dlatego też nie poprzestajemy tylko na tej tradycyjnej zbiórce. Za pośrednictwem 

portalu internetowego prowadzimy zbiórkę online na zrzutka.pl. Zapraszamy wszystkich do 

wsparcia tego szczytnego celu. Llink: https://zrzutka.pl/u4fa3s Zachęcamy gorąco do 

ofiarności z Państwa strony i wspomożenia tego szczytnego celu. Można dokonać wpłaty 

na zrzutka.pl lub bezpośrednią na konto Stowarzyszenia: BNP Paribas 26 2030 0045 1110 

0000 0415 5990, Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń”, ul. Wolska 138/140, 01-126 

Warszawa, w tytule przelewu wpisać „Ratujmy zabytkowe nagrobki 2021”. Nie pozwólmy, 

aby pamięć o tych którzy odeszli zaniknęła. 

                

 

Renowacja zabytkowych nagrobków. Na początku czerwca 2020 roku rozpoczęły się prace 

konserwatorskie kompleksu zabytkowych nagrobków na wolskim cmentarzu w Warszawie. 

Był to efekt podejmowanych działań przez Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” 

wspólnie z Parafią św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. W roku 2020 Stowarzyszenie 

wspierało odnawianie zabytkowej kapliczki przylegającej do wcześniej odrestaurowanych 

dwóch obiektów sakralnych. Na renowację przekazano kwotą 14.424 zł. Prace zakończono w 

październiku 2021 roku. 

             

                                      

Ciepłe kapcie dla seniorów z ośrodka w Kożynie. W dniu 15 października 2021 roku, w 

ramach kolejnego etapu pomocy i realizacji akcji „Pamiętajcie o swych przodkach – 

naśladujcie ich wiarę i tradycje”, Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” przekazało 

pomoc rzeczową dla podopiecznych z Prawosławnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

https://zrzutka.pl/u4fa3s
https://zrzutka.pl/u4fa3s
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Kożynie. Tym razem, stosownie do pory roku, przekazano cieplejszą odzież, skarpetki i 

ciepłe kapcie. Każdy, kto potrzebował, mógł wybrać sobie kolorowe wełniane skarpetki, które 

zostały wykonane ręcznie przez parafianki z Cerkwi św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie 

oraz wybrać i dopasować rozmiarem wygodne, miękkie i ciepłe kapcie. Ten ostatni 

asortyment, zakupiony celowo przez Stowarzyszenie w trzech rodzajach i siedmiu 

rozmiarach, cieszył się największym wzięciem. Na twarzach wielu seniorów była widoczna 

ogromna radość, a po założeniu nowego i ciepłego obuwia dość często słyszało się, że teraz 

można śmiało zatańczyć a i zima nie straszna. Mamy nadzieję, że sprostaliśmy potrzebom i 

oczekiwaniom seniorów z ośrodka w Kożynie. Sam ośrodek zmienia się i pięknieje dzięki 

wysiłkom dyrekcji oraz pracowników, którzy starają się zapewnić swoim podopiecznym jak 

najlepsze warunki pobytu. Wszystkich chętnych do udzielenia pomocy seniorom w tym 

ośrodku oraz w ośrodkach w Trześciance, Hajnówce, Grabarce i Stanisławowie, zapraszamy 

do współpracy.  Wystarczy zadzwonić i zgłosić swój pomysł lub udział - telefon 782 611 130. 

       

       

 

Akcja charytatywna „Podajmy pomocną dłoń słabszym i chorym”. Stowarzyszenie 

„Wierni Tradycji Pokoleń” wspólnie z Parafią św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie 

zaprasza wszystkich do udziału w akcji charytatywnej „Podajmy pomocną dłoń słabszym i 

chorym”. Głównym celem tej szczególnej i wyjątkowej akcji charytatywnej jest niesienie 

pomocy osobom słabszym i chorym oraz zapewnienie wsparcia dla społeczności, które 

znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Zaplanowaliśmy szereg wydarzeń i 

przedsięwzięć, które zamierzamy realizować w różnych formach. Mamy nadzieję, że każdy 

chętny będzie mógł wziąć czynny udział.  
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Kiermasz Świątecznej Pomocy. Staramy się robić to na wiele sposobów i angażować całą 

naszą społeczność.  Pierwsza edycja (odbyła się w niedzielę 5 grudnia) - już za nami. 

Niezmiennie wielkim powodzeniem cieszyły się dekorowane pierniczki, kartki świąteczne 

wykonane w technikach kolażu i origami a także słodkości przygotowane przez parafian i 

przetwory ojca Ambrożego. Kto nie zdążył zaopatrzyć się w nasze "wolskie" świąteczne 

specjały ma jeszcze szansę! 

                                                       

W najbliższą niedzielę, 12 grudnia także rozstawiamy swój zielony kiermaszowy namiot. 

Będziemy czekali w nim na Was od godziny 8.30 do 12.00. Do zobaczenia w niedzielę. 

Podajmy pomocne dłonie potrzebującym - razem! 

                                                

         

         

         

 

Świąteczna Aukcja Charytatywna. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy 

widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy 

widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy 

widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: 
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„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnie uczyniliście”. Św. Ewangelia, wg św. Mateusza, 25, 37-40 

Bóg daje nam konkretną wskazówkę, jak wyrażać się może miłość do Niego. Nie tylko w 

przestrzeganiu przykazań, ale także świadcząc uczynki miłosierdzia. W niedzielę, 12 grudnia 

2021 – mogliśmy dokonać tego w prosty sposób: przytulnej sali domu parafialnego, pijąc 

herbatę i kosztując sałatek przygotowanych przez parafianki, wybierać upominki dla swoich 

najbliższych wspomagając jednocześnie naszą akcję pomocową „Podajmy pomocną dłoń 

słabszym i chorym”. Aukcja – w tym roku znowu na żywo! – zgromadziła wielu 

zainteresowanych, a momentami była nawet emocjonująca. Swoich nowych właścicieli 

znalazły, m.in., piękna, kunsztownie wydana św. Ewangelia, łampadka, wiele dzieł małych i 

dużych rzemiosła artystycznego a także biżuteria. W sumie 30 przedmiotów. 

Dalsza część naszej Aukcji odbyła się w formie online za pośrednictwem portalu 

internetowego Allegro Charytatywni. Wspólnie możemy więcej!!! 

        

        

 

Rozmowy z seniorami w zakresie wsparcia i pomocy. W 2021 roku członkowie 

Stowarzyszenia uczestniczono w cyklu rozmów z seniorami, w celu poznawania ich potrzeb i 

ewentualnej pomocy w związku z funkcjonowaniem w warunkach reżimu sanitarnego i 

wprowadzonych ograniczeniach. Tematami rozmów były zagadnienia dotyczące możliwości 

wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym i samotnym.  

 

Wsparcie innych organizacji i podmiotów w zakresie działalności pożytku publicznego. 

W 2021 roku Stowarzyszenie wspierało nw. organizacje i podmioty: 

• Fundacja Hospicjum Świętego Proroka Eliasza – w zakresie budowy hospicjum 

stacjonarnego; 

• Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach – w zakresie 

pielęgnowania tradycji i kultury oraz działalności wydawniczej; 

• Parafia św. Jana Klimaka w Warszawie – w zakresie pielęgnowania tradycji, 

remontu zabytkowej świątyni i renowacji nagrobków; 

• Wydawnictwo Bratczyk – w zakresie wydawnictwa Żywoty Świętych – Synaksarion 

oraz innych publikacji; 

• Monaster w Turkowicach, Zaleszanach i Kostomłotach – w zakresie budowy 

świątyń oraz pielęgnowania tradycji i wsparcia działalności społeczności lokalnych. 
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Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia. Przez cały rok wszystkie wydarzenia 

związane z działalnością Stowarzyszenia były systematycznie umieszczane w poszczególnych 

obszarach tematycznych. Główny nacisk położono na aktualności, kalendarium i ogłoszenia, 

czytelnię oraz multimedia. Trwały jednocześnie prace usprawniające funkcjonowanie i 

zagospodarowywanie pozostałych obszarów.  

                    

Organizacja i prowadzenie działań informacyjnych. W ciągu całego 2021 roku Zarząd 

Stowarzyszenia podejmował szereg działań zmierzających do zapewnienia Członkom 

Stowarzyszenia niezbędnej informacji o podejmowanych inicjatywach własnych oraz 

działaniach podmiotów i organizacji współdziałających. Systematycznie opracowywano 

komunikaty o realizowanych przedsięwzięciach z zaproszeniem do udziału wszystkich 

Członków. Zbierano i udostępniano też informacje o ciekawych wydarzeniach 

przygotowanych przez inne organizacje pozarządowe. Informacje zamieszczano na stronie 

internetowej oraz portalach społecznościowych.   

Sporządził: Grzegorz Kozioł, Warszawa, dnia 26.01.2022 r.  

Materiał opracowany na podstawie bieżących relacji z wydarzeń.  

 

 

 



Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) Nazwa, siedziba i adres

Nazwa organizacji:

Kraj: POLSKA Województwo: MAZOWIECKIE
Powiat: WARSZAWA Gmina: WARSZAWA
Ulica: WOLSKA

nr domu 138/140 nr lokalu
Miejscowość: WARSZAWA Kod pocz. 01-126

Poczta: WARSZAWA
Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: 5272740481 KRS: 567013
2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym; 
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 1.01.2021 r.
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2021 r.

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 17.06.2022 r.
Wariant sprawozdania:

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz 
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności; 

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w 
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stowarzyszenie Wierni Tradycji Pokoleń

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w 
art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 
do ustawy o rachunkowości.

Organizacja posada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej.



Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń”
01-126 Warszawa ul.Wolska 138/140

NIP 5272740481
BILANS sporządzony na dzień 31/12/2021

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku)
1 2 3

A. AKTYWA TRWAŁE 0.00 0.00

   I. Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00
   II. Rzeczowe aktywa trwałe 0.00 0.00
   III. Należności długoterminowe 0.00 0.00
   IV. Inwestycje długoterminowe 0.00 0.00
   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

B. AKTYWA OBROTOWE 35,367.63 12,038.37

   I. Zapasy 0.00 0.00
   II. Należności krótkoterminowe 0.00 0.00
   III. Inwestycje krótkoterminowe 35,367.63 12,038.37
   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy 0.00 0.00

Aktywa razem 35,367.63 12,038.37

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów (początek roku) (koniec roku)
1 2 3

A. FUNDUSZ WŁASNY 31,867.62 12,038.37

   I. Fundusz statutowy 0.00 0.00
   II. Pozostałe fundusze 0.00 0.00
   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 33,381.14 31,867.62
   IV. Zysk (strata) netto -1,513.52 -19,829.25

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3,500.01 0.00

   I. Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00
   II. Zobowiązania długoterminowe 0.00 0.00
   III. Zobowiązania krótkoterminowe 3,500.01 0.00
   IV. Rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

Pasywa razem 35,367.63 12,038.37

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Stan aktywów na dzień:

Stan pasywów na dzień:



Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń”
01-126 Warszawa ul.Wolska 138/140
NIP 5272740481

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31/12/2021

 Kwota za rok 
poprzedni 

 Kwota za rok 
obrotowy 

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 211,204.30 104,631.33
I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 206,134.80 98,722.87
II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 5,069.50 5,908.46
III  Przychody z pozostałej działalności statutowej 0.00 0.00

B. Koszty działalności statutowej 212,703.82 124,460.58
I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 207,634.32 118,552.12
II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 5,069.50 5,908.46
III  Koszty pozostałej działalności statutowej 

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -1,499.52 -19,829.25 

D. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 0.00
E. Koszty działalności gospodarczej 0.00 0.00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0.00 0.00

G. Koszty ogólnego zarządu 0.00 0.00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -1,499.52 -19,829.25 

I. Pozostałe przychody operacyjne 0.00 0.00
J. Pozostałe koszty operacyjne 0.00 0.00

K. Przychody finansowe 0.00 0.00
L. Koszty finansowe 14.00 0.00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -1,513.52 -19,829.25 
N. Podatek dochodowy 
O. Zysk (strata) netto (M-N) -1,513.52 -19,829.25 

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz Wyszczególnienie



Informacja dodatkowa

1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

Przychody działalności statutowej
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
 - składki członkowskie: 1,800.00 zł          
 - darowizny osób fizycznych: 49,505.87 zł        
 - darowizna Fund.ORLEN: 6,698.00 zł          
 - zbiórki, kwesta: 13,548.80 zł        

71,552.67 zł        
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 
 - akcje charytatywne; Ratujmy chore 
dzieci 5,908.46 zł          

5,908.46 zł          
5)

Koszty działalności statutowej:
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
 - koszty finansowane ze składek: 1,800.00 zł          
 - koszty finansowane z darowizn: 116,752.12 zł     

118,552.12 zł     
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
koszty finansowane z akcji charyt 5,908.46 zł          

5,908.46 zł          
6)

7)

8)

Stowarzyszanie posiada statutu organizacji pożytku publicznego od dnia 7.03.2018 r. W 2021 roku uzyskało przychód z 
tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 27.170,20 zł. Powyższa kwota w całości 
została przekazana na renowację dóbr narodowych, tj. remont zabytkowej świątyni na warszawskiej Woli. 

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyło je na działania statutowe w zakresie sfer 
działalności pożytku publicznego.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności 
informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek 
członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na 

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i 
formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;
Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w 
części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i 
nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, 
odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 
wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma 
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych.
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