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Ikona Bo ego Narodzenia (Rosja) 

Chrystus si  rodzi, wys awiajcie Go 

Czterdziestodniowy post dobiega do ko ca, na stole sianko 
pod obrusem, zapach wigilijnych potraw i rado , e na wiat 
przyszed  Zbawiciel. W czasach globalizacji, gdy wi ta Bo ego 
Narodzenia skupiaj  si  na prezentach i czerwonym Dziadku 
Mrozie, prawos awni nadal wychwalaj  Boga zrodzonego w ciele, 
zgodnie z przepowiedniami Starego Testamentu.  

Istota Bo ego Narodzenia jest zawarta w troparionie wi ta. 
«  ,   ,    

,       .  
,  ,      

. ,  . („Narodzenie Twe, Chryste Bo e 
nasz, opromieni o wiat wiat em poznania Boga, poniewa  przez 
nie ludzie dot d s u cy gwiazdom przez gwiazd  pouczeni zostali 
sk ada  ho d, S o cu Prawdy i poznawa  Ciebie, z wysoko ci 
Wschodu. Panie Chwa a Ci”). 

wi ta Bo ego Narodzenia pozwalaj  nam odkry  histori  
narodzin Zbawiciela.  

wi to to znane jest i obchodzone w ca ym chrze cija stwie. 
W Cerkwi Prawos awnej zaliczane jest do liczby dwunastu wielkich 
wi t – dwunadziesiatych. Ustanowione zosta o na pami tk  

narodzenia Jezusa z Marii Panny w Betlejem Judejskim. 
Prawos awni, w zwi zku ze stosowaniem kalendarza 

julia skiego, obchodz  trzydniowe wi ta Bo ego Narodzenia 25 
grudnia, czyli 7 stycznia wed ug kalendarza gregoria skiego. 
Pierwszego dnia wi t wspominane jest narodzenie Chrystusa, 
drugiego dnia - ycie Matki Boskiej, a trzeciego - w. Stefana.        
W wi tyniach wystawiana jest wyj tkowa ikona przedstawiaj ca 
narodzenie Chrystusa. Trzydniowe wi ta symbolizuj  udzia  Trójcy 

wi tej w dziele zbawienia. Ca y okres wi teczny trwa 11 dni -       
w tym czasie nie obowi zuje przestrzeganie dni postnych.  

W Wigili  rano odprawia si  w cerkwiach tak zwane wielikije 
czasy z paramijami i Ewangeli  mówi c  o Bo ym Narodzeniu        
i jego znaczeniu. Nast pnie odprawia si  wieczerni  po czon        
z Liturgi . W a ciwe nabo e stwo wi teczne odprawia si  po 
pó nocy od „wielikoho powieczerija” ze piewem wersetów 
zawieraj cych proroctwa o Jezusie Chrystusie. Kanon przypomina, 
e narodzony z Panny nie jest zwyk ym cz owiekiem, lecz Bogiem 

objawionym na ziemi w ludzkim ciele zgodnie z przepowiedniami 
Starego Testamentu.  

Cerkiew prawos awna nada a szczególnie bogat  opraw  
liturgiczn  i obrz dow  temu wielkiemu wi tu. Podczas liturgii 
wzywa si  aby ca y wiat z o y  ho d i odda a chwa  imieniu Tego, 

który przychodzi z wysoko ci. Tradycyjnie jednak w wi ta Bo ego 
Narodzenia zarówno w cerkwiach, jak i w domach ustawia si  
choinki. Cerkiew nada a zielonemu drzewku i jego ozdobom 
nast puj cy sens: zielone ga zie wskazuj  na fakt, e natura 
ludzka sama w sobie bezsilna i bezowocna tylko w Jezusie 
Chrystusie zdolna jest o y  i przynie  duchowy plon. Wiecznie 
zielone drzewko symbolizuje przywrócone w Chrystusie ycie 
wieczne. P omie  wiec ustawianych na choince oznacza wiat o  
prawdy Chrystusowej, która rozprasza mroki grzechu. W Cerkwi 
nie ma óbka, jest za to adoracja Ikony Bo ego Narodzenia.  

Wieczerza wigilijna rozpoczyna si  od modlitwy. Wierni 
obowi zkowo dziel  si  prosfor , czyli wypiekanym prza nym 
chlebem. 

U pierwszych chrze cijan prosfor  nazywano wszelkie dary 
przynoszone przez wiernych na nabo e stwa. Dopiero gdy agapy, 
czyli wspólne wieczerze, oddzielono od liturgii, prosfora sta a si  
chlebem liturgicznym. Sk ada si  z dwóch kawa ków. Mniejszy 
kr ek, nak adany na wi kszy, jest ozdabiany piecz tk , 
najcz ciej w kszta cie krzy a, cho  wyj tkowo mog  pojawia  si  
na nim inne znaki, oznaczaj ce wi te miejsca lub wi tych. 

Liturgia bo onarodzeniowa podkre la wiat o  jaka zaja nia a 
w noc narodzin Jezusa, kiedy pasterze ujrzeli wiat o  z nieba     
i anio ów piewaj cych hymn:  «        

,   » („Chwa a na wysoko ciach 
Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach upodobanie ku dobremu”). 

wiat o  z groty betlejemskiej jest t  sam  wiat o ci , która 
zaja nieje w przemienieniu Chrystusa, a przede wszystkim     
w momencie Zmartwychwstania. 

Bo e Narodzenie jest wi tem, w którym dokonuje si  pok on 
natury. Teksty liturgiczne mówi , e ca a przyroda ofiaruje co  
Chrystusowi: pasterze przychodz  z pok onem, m drcy przychodz  
z darami, ziemia ofiaruje grot , a ludzko  przynosi w ofierze 
Matk , która jest najdoskonalszym z ludzkich stworze . Jest to 
misterium ogarniaj ce ca  natur  stworzon , które przede 
wszystkim odnosi si  do cz owieka. 

W okresie Bo ego Narodzenia rozbrzmiewaj  kol dy. Nazwa 
pochodzi od aci skiego s owa „calandae” i oznacza pocz tek 
nowego roku. Kol da to zarówno pie  jak i obrz d, obecnie 
g ównie obchodzenie domów z gwiazd . Kol dy w prostej     
i zrozumia ej formie przedstawiaj  radosne wydarzenia Bo ego 
Narodzenia, spe nienie starotestamentowych proroctw i znaków.  

Kol dnicy zamiast szopki nios  ogromn , r cznie zrobion  
gwiazd , nieod czny i jedyny atrybut prawos awnych kol dników. 
Po nocnych nabo e stwach wierni spotykaj  si  w rodzinnym 
gronie. Prawie w ka dej parafii organizowana jest grupa 
kol dnicza. Na wsiach zachowa  si  zwyczaj, karmienia pierwszego 
dnia wi t zwierz t wi con  i sianem z wigilijnego sto u. Wszystko 
po to, by w domu nie zabrak o zdrowia i pomy lno ci. Troch  
wi conej wody w tej samej intencji wlewa si  do studni. 

Do wi ta Kreszczenja w niektórych domach na wsi jest 
ustawiony snopek zbo a, zwany „perepelic ”, w celu zapewnienia 
urodzajnego roku. W cerkwiach po obu stronach ikonostasu, jak     
i  w ka dym domu znajduje si  ustrojona choinka. Dawniej w wi ta 
obserwowano te  pogod , aby dowiedzie  si , jaki b dzie 
nadchodz cy rok. 

Do IV w. Bo e Narodzenie obchodzono 6 stycznia, jako wi to 
Teofanii. Pod t  nazw  rozumiano zarówno Narodzenie Chrystusa, 
Chrzest Pa ski, zwi zany z objawieniem si  ludowi oraz 
pocz tkiem publicznej dzia alno ci jak i pierwszy cud w Kanie 
Galilejskiej – dowód Bosko ci Chrystusa. Poczynaj c od 377 r., 
m.in. dzi ki w. Janowi Z otoustemu, wi to zacz to celebrowa  25 
grudnia. Przeniesienie to by o zwi zane z obchodzonym tego dnia 
przez staro ytnych Rzymian „dniem s o ca”, któremu 
postanowiono przeciwstawi  wi to ku czci prawdziwego „S o ca 
Prawdy”, Jezusa Chrystusa.                                                                 

I dzisiaj my wychwalamy prawdziwe „S o ce prawdy”, Boga 
zrodzonego w ciele. Niech te wi ta nios  nam rado  z tej 
wspania ej nowiny, tak jak mówi  s owa wiersza o. Wiktora 
Brzozowskiego z Petersburga: 

 

Nasze Prawos awie  
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Мы славим Рождество Святое, 
Мы славим Бога и Отца, 
Он в мир послал Дитя такое..., 
Что славить будем без конца! 
 
Безпечных, гордых, неутешных, 
Кого в грехе родила мать, 
Так возлюбил Отец нас грешных, 
Что Сына - мир послал спасать. 
 
Он - Царь царей, Спаситель мира, 
Зрак на Себя раба приим, 
В яслях лежал Младенец сирый, 
И Матерь Божия - над Ним. 
 
Дары волхвов лежали рядом, 
А над пещерою - звезда. 
Был Вефлием беззвестным градом, 
Теперь прославлен навсегда. 
 
И звёзды на небе сияли, 
И был хор Ангелов с небес, 
И сладкозвучно прославляли 
Того, Кто был всему - Творец. 

 
o. Aleksy Petrovski, Zwierki, 2011 

Aniołowie z pasterzami wychwalają 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  

Pastuszkowe Pole w pobliżu Betlejem 

 
 „W okolicy tej byli w polu pasterze, pilnujący swoich stad 
podczas nocnej warty. I oto nagle zjawił się przed nimi Anioł Pański 
a z Jego obecnością chwała Pana spłynęła na nich, lecz oni bardzo 
się przerazili. I przemówił do nich Anioł: nie bójcie się; zwiastuję 
wam wielka radość, która spłynie na wszystkich ludzi, gdyż dziś w 
mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, Którym jest Chrystus 
Pan: i oto daję wam znak: znajdziecie dzieciątko w powinięciach, 
leżące w żłóbku.  
  
 I nagle zjawiło się wielkie mnóstwo zastępów niebiańskich, 
wysławiające Boga i wołające: Chwała Panu na wysokościach i na 
ziemi pokój ludziom dobrej woli !  
 Gdy Aniołowie oddalili się w niebo pasterze zawołali: pójdźmy 
do Betlejem i popatrzmy, co się tam wydarzyło, o czym powiadomił 
nas Pan. I pospiesznie poszli tam i znaleźli Maryję i Józefa,               
i Dzieciątko leżące w żłóbku. Widząc Je, opowiedzieli o tym, co 
usłyszeli o Tym Dzieciątku. I wszyscy słyszący te słowa dziwili się 
temu, co powiedzieli pasterze. A Maryja zachowała wszystkie te 
słowa w swoim sercu. I wrócili pasterze sławiąc i wychwalając 
Boga za to wszystko co im było powiedziane, co słyszeli i widzieli”.  
 

Ewangelia według św. Łukasza 2, 8 -20.   
 

 

 Grota, gdzie miało miejsce spotkanie trojga pasterzy z Aniołem, 
świadków Narodzenia się Chrystusa, stała się, według życzenia 
pasterzy, po ich śmierci miejscem ich pochówku. Pierwsi 
chrześcijanie zapamiętali to miejsce.  
  

Pierwsza świątynia w tym miejscu została zbudowana jeszcze 
w IV wieku za czasów cesarzowej Heleny. Później była ona 
wielokrotnie niszczona i odbudowywana. Zachowała się jednak 
sama pieczara, która stała się częścią świątyni z ołtarzem stającym 
nad kryptą, w której zostali pochowani pasterze. Ponad kryptą 
zachowała się starożytna mozaika bizantyjskiej świątyni z okresu 
VI - VII wieku. 
  

W krypcie tej przechowywane są też relikwie chrześcijańskich 
męczenników, zabitych przez Persów w 614 roku. 
 
 Mnich rosyjski, ihumen Daniel, pierwszy rosyjski pielgrzym, 
który przebywał  w Ziemi Świętej w latach 1104 – 1106, w swoich 
zapiskach z pielgrzymki napisał: „Pod górą na polu, na wschód od 
miejsca narodzenia się Chrystusa, znajduje się miejsce, gdzie 
Aniołowie obwieścili pasterzy o narodzeniu się Chrystusa. Była tu 
pieczara, nad którą zbudowano solidna cerkiew pod wezwaniem 
świętego Józefa. W tym miejscu był także monaster. Teraz jednak 
wszystko jest zniszczone przez innowierców”… 
  

W 1972 roku, z inicjatywy mnichów z Wielkiej Ławry pod 
wezwaniem świętego Sawy, tuż obok pieczary pasterzy, została 
wzniesiona prawosławna świątynia pod wezwaniem Soboru 
Przenajświętszej Bogurodzicy. Świątynia ta ma trzy ołtarze. Główny 
ołtarz jest poświęcony jest Soborowi Bogurodzicy (święto 26 
grudnia), ołtarz lewy – Soborowi Archaniołów Michała, Gabriela     
i wszystkich sił bezcielesnych Sił  niebiańskich (święto 8 listopada). 
Ołtarz prawy – poświecony jest na cześć świętego Wielkiego 
Męczennika Pantelejmona (święto - 27 lipca). 
 Niedaleko od tego miejsca, w dolinie rosną 2000 letnie drzewa 
oliwkowe, podobne do tych, które i dziś można zobaczyć na 
stokach sadu Getsemani, we wschodniej Jerozolimie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prawosławna świątynia Przenajświętszej Bogurodzicy  na miejscu 
zwanym Pastuszkowym Polem           

 
 Obecnie cały kompleks Pola Pastuszków, które znajduje się na 
wschód od Betlejem, w pobliżu palestyńskiego miasteczka Bejt-
Sahur. Kompleks ten jest filią greckiej Ławry pod wezwaniem Sawy 
Oświęconego. W pobliżu znajduje się także świątynia pod 
wezwaniem św. Jerzego Zwycięzcy. Miejscowi chrześcijańscy  
Arabowie nazywają to miejsce Dajr ar Ruat, co w ich języku 
oznacza „monaster pasterzy”.  

 

Redakcja Biuletynu serdecznie pozdrawia  
Czytelników z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

Nasze Prawosławie  
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Kożany  -  Święte Miejsce 
 

Najstarszym zachowanym dokumentem o Kożanach jest 
przywilej króla Aleksandra, wydany dla Mikołaja Jundziłowicza 20 
października 1504 roku. Później Kożany należą do rodziny 
Lewickich. W 1582r. matka Anna Lewicka zapisała majętność 
Kożany synowi Maciejowi Lewickiemu, który był ożeniony z Anną 
Wołłowiczową. W 1621r. ufundował on cerkiew w Kożanach, dając 
duchownemu 3/4 włóki ziemi wolnej od podatków, oprócz pastwisk 
wokół cerkwi i tych ziem, które nadane zostały przez jego 
przodków. Z tego nadania wynika, ż cerkiew prawosławna istniała    
o wiele wcześniej,  a przodkowie obdarowali parafię gruntami. 
  Od najdawniejszych czasów na terenie parafii istnieje miejsce 
szczególnie czczone przez miejscową ludność, noszące nazwę 
Svjatoe Mesce (Święte Miejsce). Historia tego miejsca została 
odnotowana na kartkach Grodnenskogo Kalendara ...vblizi selenija 
Pan'kov na krestjanskoj zemli imeetsja "Svjatoe mesto" na 
nizmennoj poljane u lesa s časovneju, polučivšie takovoe 
imenovanie otogo, kak polagajut, čto zdes' s izdavnych 
nezapametnych vremen suščestvovala  časovnja v kotoruju kak      
i teper' vo vsjakoe vremja goda i dnja prichodim po kakomu to 
osobennomu svjaščennomu vlečeniju bogomol'nye ljudi, 
posvjaščavšie sebja molitve, imenno na etom meste, počemu           
i časovnja s imejuščejusja v nej sv. ikonoju Bogorodicy Počaevskija 
ne zapirajutsja - ona obstavlena mnożestvom dobrovol'no 
nosimych sjuda i pomeščaemych zdes' svjaščennych izobrażenii   
v bol'šinstve malocennych na doskach, żeste, polotne, bumage.  
 Na polance w lesie znajduje się kapliczka, do której o każdej 
porze roku przychodzą wierni z potrzeby serca na modlitwę, 
otrzymując zadośćuczynienie. W kaplice znajduje się Poczajowska 
Ikona Matki Bożej, malowana na płótnie, ocalała z dwóch pożarów.  
Obecną cerkiewkę z drewna z kopułką zbudował w 1880r. Teodozy 
Zdanudczyk na miejscu, gdzie stały dwie poprzednie kapliczki, 
które uległy spaleniu.  
 W źródle drukowanym, czytamy: ... "Svjatoe Mesto" pri 
istočnike sela Pan'kov, nevdaleke ot Kożanskoj Vozdviżenskoj 
cerkvi, s osobenno čtimoju davneju v nej sv. ikonoju Bogorodicy 
Počaevskoju, ottisnutoju na šelkovoj materii, ostavšejusja nevredno 
pri dvuch pożarach celoju, - soorużennaja v 1880 godu otstavnym 
voennym Feodosiem Zdanučikom, derevjannaja, s kopulom, na 
meste preżde byvšich zdes' posledovatel'no dvuch časoven' - 
sgorevšich...    
 W Archiwum cerkwi w Kożanach zachował się zapis dotyczący 
obecnej kaplicy. Relacja pochodzi z okresu międzywojennego.      
O jej powstaniu i dziejach sędziwy 89-letni mieszkaniec wsi Pańki, 
parafianin wymienionej cerkwi kożańskiej, Stefan syn Jakuba 
Nikołajczuk, opierając się na tym, co zasłyszał w dzieciństwie, na 
przekazach oraz na tym, co osobiście pamięta z historii tej kaplicy, 
opowiedział: Dawno temu dwaj chłopcy paśli bydło w tym miejscu   
i zauważyli na drzewie obraz Matki Bożej. Jeden z nich ukląkł          
i zaczął się modlić, a drugi zaczął się śmiać i skakać. Wkrótce ten 
drugi został kaleką, pierwszy natomiast ustawił w tym miejscu 
ogrodzenie i budkę z wikliny, umieszczając w ogrodzeniu 
objawiony obraz Matki Bożej. Po upływie nieokreślonego bliżej 
czasu zamiast wiklinowej budki zbudowana została nie wiadomo 
przez kogo mała drewniana kapliczka, która stała z tymże obrazem 
przez długie lata. Już za moich czasów, jak pamiętam, mieszkaniec 
naszej wsi Pańki Teodozy Zdanudczyk, żołnierz w stanie 
spoczynku, parafianin kożańskiej cerkwi, za zezwoleniem władzy 
duchownej zbudował na Świętym Miejscu istniejącą obecnie 
kaplicę. Budowa jej pozostawała w związku z chorobą 
Zdanudczyka, w czasie której zaczęto mówić o budowie nowej 
kaplicy. Kiedy Zdanudczyk przyrzekł zamiar ten zrealizować, stan 
jego zdrowia zaczął się poprawiać. Po wyzdrowieniu Zdanudczyk 
nabył we wsi Wojszki u Zdanowicza spichlerz, który przywiózł na 
Święte Miejsce dla zbudowania z niego kaplicy. Za życia 
Zdanudczyk, jako człowiek wierzący i oddany cerkwi, często 
składał ofiary na cerkiew i w podeszłym wieku, przed śmiercią 
wręczył ojcu Wiesiołowskiemu 100 (sto) rubli na pogrzeb. Po 

śmierci niezapomniany dla cerkwi i parafii Teodozy Zdanudczyk 
został uroczyście pochowany na prawosławnym cmentarzu     
w Kożanach przez ojca Mikołaja Wiesiołowskiego. Powyższe swoje 
zeznanie, złożone pod przysięgą, stwierdzam, jako niepiśmienny, 
własnoręcznie postawionymi krzyżykami. Poświadczam 
własnoręczny podpis Stefana Nikołajczuka krzyżykami,     
o. Kożańskiej cerkwi Eufimiusz / Maksimczuk. Przy złożeniu przez 
podanego wyżej Stefana Nikołajczuka zeznań świadkami byli 
mieszkańcy wsi Czerewki Aleksy Kupryjaniuk i Cyryl Wróblewski. 
 Z Klirovych Vedomosti z 1904 r. dowiadujemy się, że w cerkwi 
znajdowała się Poczajowska Ikona Matki Bożej niedużych 
rozmiarów, bardzo stara, malowana na jedwabiu. 
 W lipcu 1944r. wycofujące się wojska niemieckie, w odwecie 
za śmierć kilku Niemców w okolicy wsi Pawły, wydały wyrok śmierci 
na miejscowych mieszkańców. Hitlerowcy przeprowadzili obławę, 
zabierając niewinnych ludzi ze wsi Ciełuszki, Kaniuki, Pawły     
i Ryboły. Zawieźli ich do stodoły na kolonii Tryczówka, niedaleko 
Świętego Miejsca i tam spali żywcem. Uratował się jeden 
mieszkaniec Pawłów - Andrzej Wójtowicz, zdobywając się na 
ucieczkę. O tym wydarzeniu czytamy: ... wreszcie dopadł lasu, 
wciąż słysząc odgłosy pościgu. Najbardziej bezpieczny pozostawał 
las. I w tym momencie stanęła mu przed oczyma znajdująca się    
w lesie kapliczka, którą doskonale pamiętał. Zapragnął jeszcze raz 
znaleźć się na tym świętym miejscu i zmówić modlitwę. Będąc na 
upragnionym miejscu spostrzegł otwór w kamiennym fundamencie. 
Przez szczelinę wczołgał się pod kapliczkę. Spędził tam parę dni 
modląc się i rozważając - ogarnięty nie znanym dotąd uczuciem, 
składając gorącą obietnicę podzięki za cudowne ocalenie. 
Prowadzony ręką Opatrzności, dotarł do swojej rodziny...  
 Co roku wczesnym rankiem 21 września w dniu Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny  (Prečystej) w kapliczce na Świętym 
Miejscu odprawiana jest św. liturgia. Po jej zakończeniu, procesja 
(krestny chod) wędruje do parafialnej cerkwi w Kożanach. 
Rokrocznie do niej zgodnie z daną obietnicą, na czele procesji, 
niosąc krzyż, kroczył Andrzej Wojtowicz, dziękując Panu Bogu za 
cudowne ocalenie w lipcu 1944 roku.      
 Dziś cerkiewka stoi zadbana. W 1965r. dobudowano ołtarz,     
a w latach 90. całkowicie ją odmalowano. Nabożeństwa są tu 
odprawione regularnie raz w miesiącu, a w dniu święta Przeczystej 
(21 września) i Kazańskiej Ikony Matki Bożej (21 lipca i 4 listopada) 
szczególnie uroczyście. Kult Świętego Miejsca znany jest nie tylko 
w parafii kożańskiej  ale także daleko poza jej granicami. Na święta 
parafialne przebywają pielgrzymi, aby oddać hołd Matce Bożej     
i prosić o pomyślność i na dalsze koleje życia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drewniana cerkiewka we wsi Kożany, stan obecny 
 

                                       Antonina Troc-Sosna  Ryboły  2011r. 
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Dwie opowieści i sen 
 

Opowieść pierwsza 

 
 

Dawno, dawno temu w 1580 roku, we Włodzimierzu 
Wołyńskim, w ubogiej prawosławnej rodzinie urodził się syn. Matka 
Marianna i ojciec Gabriel dali mu na chrzcie imię Jan. I chociaż 
mieli szlacheckie pochodzenie, nie mieli majątku i musieli 
zajmować się handlem. Matka często zabierała syna do cerkwi        
i wiele opowiadała mu o Bogu. I Jan był dzieckiem pobożnym          
i spokojnym. Po ukończeniu szkoły brackiej we Włodzimierzu 
rodzice wysłali go na terminowanie do wileńskiego kupca Jacka 
Popowicza. Z powodu ubóstwa nie mieli pieniędzy na dalsze 
kształcenie syna. 

 
W Wilnie młody Jan zetknął się jezuitami i tam został 

namówiony do nauki w kolegium jezuickim. W tymże kolegium 
odnalazł tę jedną jedyną prawdę i przystąpił do unitów. Pod 
wpływem jezuitów wstąpił w  1604 roku do unickiego 
bazyliańskiego klasztoru Trójcy Świętej. Do zakonu przyjmował go 
sam metropolita Hipacy Pociej. I tak oto Jan został mnichem 
Jozafatem. Kilka lat później, w 1609 roku poczuł powołanie 
kapłańskie i został wyświęcony na unickiego księdza, co dodało mu 
sił do walki ze schizmatycznymi nieprzyjaciółmi kościoła 
katolickiego. A dokonał tego znowu metropolita Pociej. 

 
Tenże unicki metropolita Pociej oraz biskup i późniejszy 

metropolita Rutski uczynili z Jozafata bardzo aktywnego i zajadłego 
działacza unickiego. Szybko awansował, wkrótce został opatem       
i fanatycznym wrogiem wiary greckiej, jak wtedy nazywano 
prawosławie. Już na początku misyjnej działalności został 
znienawidzony i to nie tylko wśród prawosławnych. Albowiem 
„Rządy Kuncewicza nie znały kompromisu ani z „letniością” 
niektórych katolików, ani z błędami schizmatyków” (cytat         
ze strony www.piusx.org.pl).  

 
Jozafat Kucewicz inspirowany i wspierany przez Rutskiego      

z ogromną brutalnością rozprawiał się z prawosławnymi. Odbierał 
schizmatykom monastery, opieczętowywał cerkwie, urządzał 
pogromy i przemocą zmuszał prawosławnych do przyjmowania 
unii. Bunt mieszkańców Mohylewa i Orszy, którzy w odpowiedzi 
chwycili za broń, został spacyfikowany, a prześladowania 
prawosławnych jeszcze bardziej się nasiliły. We Lwowie na 
przykład zabraniano prawosławnym handlu oraz przynależności do 
cechów i władz miejskich. Dochodziło nawet do bezczeszczenia 
grobów i wyrzucania z nich zwłok niedawno pochowanych 
prawosławnych. Prześladowania wiernych i duchownych, 
uniemożliwianie nabożeństw i sakramentów wywoływały 
nieprzychylne reakcje w całym kraju. W obronie prawosławia 
stawała katolicka szlachta kaliska, krakowska i poznańska.           
W końcu doprowadzeni do ostateczności mieszkańcy Witebska 
wdarli się w 1623 roku do pałacu Kuncewicza (wtedy już 
arcybiskupa), uśmiercili go a zwłoki wrzucili do rzeki Dźwiny. 

 
Ultrakatolicki król Zygmunt III Waza - wcześniej głuchy na 

skargi prawosławnych - krwawo rozprawił się z mieszczanami. 
Witebsk utracił prawa miejskie magdeburskie, prawie 100 
mieszczan skazano na śmierć (większości na szczęście udało się 
uciec), prawosławną cerkiew zburzono i w to miejsce zarządzono 
wybudowanie kościoła unickiego. O skuteczności Zygmunta III 
Wazy może świadczyć fakt, że gdy zostawał królem w senacie 
zasiadało 41 innowierców, gdy umierał było ich już tylko 6 (w tym   
jeden prawosławny). 

 
W 1643 roku fanatyczny Jozafat Kuncewicz został uznany 

przez papieża Urbana VIII świętym katolickim, zaś jego szczątki 
spoczywają w bazylice św. Piotra w Rzymie. Nawiasem mówiąc 

Urban VIII to ten sam papież, który żądał cofnięcia innowiercom 
wszelkich praw i zaprowadzenia jednej wiary - katolicyzmu.     
W Polsce Zygmunt III Waza był gorliwym wykonawcą tej woli. 
Jozafat Kuncewicz zaś do dzisiaj jest uważany przez wielu za 
apostoła pojednania...  

 
Jak wychowywać nasze dzieci, żeby nie zostały takimi 

świętymi ? 
 

Opowieść druga 

 
 

Dawno, dawno temu żył sobie wielki i bogaty kniaź Konstanty 
Wasyl Ostrogski (1526 - 1608), litewski magnat, starosta 
włodzimierski, wojewoda kijowski i marszałek ziemski wołyński, 
wielokrotny senator... Długo by wymieniać wszystkie jego tytuły. 
Syn wielkiego hetmana litewskiego, też kniazia, Konstantego 
Iwanowicza. Konstanty Wasyl był - tak samo jak jego ojciec - 
wyznawcą wiary greckiej. 

 
A prawosławie - jak byśmy to dzisiaj powiedzieli - odgrywało 

wielką rolę w domu kniaziów Ostrogskich. Kniaź Konstanty Wasyl 
gorliwie wypełniał obowiązki religijne, Wielki Post spędzał     
w monasterze w Dermaniu leżącym nieopodal rodowego Ostroga. 
Kniaź Konstanty Wasyl, podobnie jak jego ojciec miał wyjątkową 
pozycję wśród prawosławnych Rzeczypospolitej. W jego dobrach 
znajdowało około 600 cerkwi oraz 20 monasterów. Kilka z tych nich 
było znanymi ośrodkami kultury prawosławnej. Wojewoda kijowski 
dbał też o świątynie znajdujące się poza obrębem jego dóbr. Nie 
wahał się również występować przeciw dostojnikom cerkiewnym, 
gdy łamali prawo. Ostro reagował na przypadki niemoralnego trybu 
życia duchownych. Olbrzymie zaangażowanie Ostrogskiego     
w sprawy prawosławia zjednywało mu także szacunek polskich 
monarchów. Starania kniazia na polu prawosławia były doceniane 
również przez Patriarchów. Patriarcha Konstantynopola Jeremiasz 
II dał Ostrogskiemu tytuł Strażnika św. Cerkwi, a Patriarcha Melecy 
Pigas obdarzył go w okresie walk z unią godnością Egzarchy. 

 
Konstanty Wasyl Ostrogski doskonale zdawał sobie sprawę ze 

złego stanu oświaty cerkiewnej w Rzeczypospolitej. „Rozmnożyło 
się między ludźmi takie lenistwo, ospalstwo, odstąpienie” - pisał 
kniaź tuż przed unią brzeską do władyki Hipacego Pocieja. Chcąc 
zmienić ten stan otworzył drukarnię w Ostrogu i założył sieć szkół 
przycerkiewnych. Najistotniejszym chyba jego dokonaniem było 
utworzenie kolegium nazywanego również Akademią Ostrogską. 
Do jej powstania przyczyniły się obserwacje, jakie poczynił     
u protestantów i katolików oraz mobilizacja światłych 
prawosławnych. Najlepsi wykładowcy nauczali gramatyki, retoryki, 
dialektyki, arytmetyki, geometrii i astronomii oraz muzyki. Była to 
szkoła - jak na owe czasy - wyjątkowo nowoczesna. Trójjęzyczna 
szkoła, w której uczono języka słowiańskiego, greki i łaciny pełniła 
funkcję szkoły średniej, chociaż jej poziom mógł równać się     
z najlepszymi szkołami na terenie Korony. Uważa się, że program 
nauczania w Akademii był zbliżony do programu wyższych uczelni 
zachodnich. 

 
I tenże oto kniaź Konstanty Wasyl Ostrogski chciał jak najlepiej 

wykształcić swoich synów. Tak jak wielu innych magnatów posłał 
syna Iwana (Janusza) do zachodnich szkół. A tam indoktrynacja 
zrobiła swoje. Janusz jako pierwszy przedstawiciel rodu przeszedł 
w 1579 roku na katolicyzm, co istotnie pogorszyło jego stosunki     
z rodziną. Został wielkim protektorem jezuitów, których sprowadził 
na Wołyń. Hojnie uposażał katolickie kościoły. Jeszcze za życia 
ojca zbudował kościół i klasztor jezuicki w pobliskim Międzyrzeczu 
Ostrogskim. 

 
Sporo młodszy syn Aleksander Ostrogski pozostał wierny 

tradycji przodków i był przeciwnikiem unii. W nim zapewne stary 
kniaź pokładał swoje nadzieje na zachowanie w rodzie wiary ojców. 
Jednak Aleksander umarł niespodziewanie w 1603 roku mając 
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zaledwie 33 lata. Zaś o jego śmierci mówi się, że otruli go jezuici    
w Tarnopolu, gdy wracał z Warszawy. Wychowywaniem dzieci 
zajęła się żona katoliczka, Anna z Kostków. Czyniła m. in. starania            
o „przywrócenie” prawosławnych synów na łono kościoła 
katolickiego.  

 
Konstanty Wasyl przeżył ukochanego syna 5 lat. Musiał 

odchodzić ze świadomością, że dzieło jego życia podupada. 
Zadbał jednak o przyszłości Akademii, bo zapisał na nią dobra       
w testamencie. Jak pokazało życie, na niewiele jednak to się zdało. 
Po śmierci Konstantego rolę przewodnią w rodzie objął konwertyta 
Janusz. Ostróg zaczął tracić znaczenie wiodącego ośrodka myśli 
prawosławnej. Gdy książę Janusz zmarł w 1620 roku nie 
pozostawiając męskiego potomka, dalsze losy Akademii znalazły 
się w rękach jezuickiej heroiny Anny Alojzy, córki Aleksandra, 
wnuczki Konstantego. (Synowie Aleksandra pomarli młodo.) I to 
ona położyła ostateczny kres zarówno działalności drukarni, jak       
i Akademii. Papież Urban VIII zwolnił ją w 1633 roku z obowiązku 
przestrzegania woli zmarłego dziadka. Nie musiała już więc 
utrzymywać znienawidzonej schizmatyckiej akademii. 
 

Anna Alojza szczerze nienawidziła wiary greckiej. Łaską           
i niełaską przymuszała do unii, zabraniała prawosławnym 
obchodzenia świąt. Pewnego razu celowo wjechała rozpędzoną 
karetą w paschalną procesję, co doprowadziło do zamieszek. To 
zaś stało się powodem do skazania mieszczan i do odebrania 
prawosławnym wszystkich świątyń w jej dobrach. Fundowała liczne 
kościoły i klasztory katolickie, szkoły jezuickie oraz szczodrze je 
uposażała, w tym po części dobrami odebranymi schizmatykom. 
Dziedziczka jednego z największych prawosławnych rodów dawnej 
Rzeczypospolitej... 

 
O jej wielkiej gorliwości może świadczyć fakt, iż z papieskim 

błogosławieństwem ochrzciła w obrządku katolickim doczesne 
szczątki prawie wszystkich swoich przodków, wierząc że w ten 
sposób pośmiertnie czyni ich katolikami. W 1636 roku kazała 
wykraść zwłoki ojca pochowane w zamkowej cerkwi i przenieść do 
jezuickiego klasztoru. W 1639 roku pochowała je za zgodą papieża 
Klemensa VIII w kościele jezuitów w Jarosławiu obok ciała matki. 
Świętą katolicką nie została Anna Alojza zapewne tylko z tego 
powodu, że zdążyła uciec przed nadejściem kozaków 
Chmielnickiego. 

 
Jak wychowywać nasze dzieci, żeby nie niszczyły dziedzictwa 

swoich przodków i nie usiłowały przechrzcić naszych kości? 
 

Sen 

 
 

Śpi ojciec snem głębokim na puchowych poduszkach. Aż tu 
słyszy przez sen głos Pana: 

 
- Rabie leniwyj i łukawyj, co uczyniłeś z powierzonymi ci 
talentami? Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza     
i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się, 
błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim 
wysokim pagórku... 

 
Jak wychowywać nasze dzieci, żeby szanowały tradycję i nie 

odstępowały od prawosławia, a Pan nie kazał wyrzucić nas             
w ciemność zewnętrzną? 
 

 
Aleksy Kordiukiewicz,  Białystok, grudzień 2011. 

 
 

Historia monasteru św. Onufrego                  
w Jabłecznej i wnioski z niej wynikające 

 
Kontynuujemy druk fragmentów pracy doktorskiej śp. ojca 

Serafima Żeleźniakowicza. Pierwszą część tej pracy, poświeconej 
historii monasteru w Jabłecznej opublikowaliśmy w numerze 
48/2010 naszego Biuletynu.  

 

 Wielebny Onufry żył w IV wieku. Był on synem perskiego cara. 
Od młodych lat ukochał sławę Bożą bardziej niż sławę ludzką, 
porzucił życie  świeckie i „duchownym życzeniem” prowadzony 
oddalił się w dziką i surową pustynię egipską. Sześćdziesiąt trzy 
lata przebywał nieprzerwanie w duchownych ćwiczeniach, poście     
i modlitwie, zgodnie ze słowami Pana „jako bezcielesny w niej 
występowałeś, jesteś trud miłujący, naśladując proroków Eliasza     
i Chrzciciela”.  W swojej gorliwości  święty Onufry wyrzekł się 
nawet ubrania. I Pan Bóg ozdobił go długimi włosami i wijącą się 
brodą, sięgającą do samej ziemi i zamieniającymi ubranie. 
  

Sława o świętym Onufrym rozprzestrzeniła się także wśród 
Słowian, gdzie wiele świątyń i kilkanaście monasterów poświęcono 
św. Onufremu Wielkiemu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figurka św. Onufrego na cmentarzu we Lwowie (fot. A. Zelenko) 
 

Pamięć o Świętym Onufrym zachowała się w szczególnym 
poszanowaniu w tych częściach ukraińskich i białoruskich ziem, 
które w ciągu wielu wieków były pod władzą Rzeczypospolitej. 
Wyżej przytoczone słowa wynikają także stąd, że nielekko żyło się 
wówczas prawosławnym ludziom na tych terenach: byli oni 
bezprawnymi „chłopami”, ich prawosławna wiara nazywała się 
„chłopską wiarą”, a niejednokrotnie nazywano ją jeszcze gorzej. 
Ludność ta musiała pokornie znosić wszelkie ciężary i poniżenia.  
W takiej sytuacji naród wznosił swój rozum i serce do Onufrego  
Wielkiego – człowieka dobrowolnie wyrzekającego się carskiej 
sławy, a przyjmującego uniżenie i cierpienie. On nawet nie miałby 
czym przykryć swego ciała, gdyby nie Opatrzność Boska, która 
długimi włosami go przykryła. W ikonie świętego Onufrego naród 
znajdował pociechę myśląc o swoim położeniu i swoim poniżeniu. 
Ostatnie słowa troparionu  świętemu: módl się o zbawienie nas, 
Twoją pamięć czcimy – napełniały serca ludzi uczuciem siły, 
wytrzymałości w wierze i narodowej tożsamości. Spoglądając na 
obraz świętego Onufrego naród z pokorą znosił swój los, ale nie 
tracił przy tym energii, nadziei na Bożą opiekę, która będzie 
przebywać z nim, jak  przebywała zawsze ze świętym Onufrym. 

 
Świętemu Onufremu, tak bardzo czczonemu w Chełmsko – 

Podlaskim kraju, poświęcony jest monaster w Jabłecznej, który 
oparł się zdradzie prawosławia i przyjęciu unii. Nie ma wątpliwości, 
że tę niezachwianą siłę trwania w Prawosławiu monaster 
zawdzięcza wstawiennictwu i opiece świętego Onufrego. Cudowna 
ikona św. Onufrego przyciąga rozumy i serca prawosławnych. 
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Założenie Monasteru 
 
Na podstawie dostępnych dokumentów, z największym 

prawdopodobieństwem ustalono, że Jabłeczyński monaster         
św. Onufrego powstał w latach 1497 – 1498. Jeżeli tak, to na 
podstawie istniejącego chronologicznego spisu właścicieli 
Jabłeczyńskich dóbr wynika, że w tym czasie posiadaczami tego 
majątku byli Anna Zabrzezińska z domu Nassut (inaczej Zilberk)      
i jej mąż Iwan Juriewicz Zabrzeziński. I to prawdopodobnie im,        
a w szczególności – Annie Nikołajewnie, należy się wielka cześć 
założenia Jabłeczyńskiego monasteru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Widok głównych zabudowań monasteru w Jabłecznej (1930r.) 

 
Imiona Anny i Jana Zabrzezińskich, będących założycielami 

monasteru w Jabłecznej, który następnie stał się w całym kraju 
ostoją prawosławia, są godne wiecznego ich wspominania przez 
wszystkich prawosławnych jego mieszkańców.  

Powstanie Jabłeczyńskiego monasteru nastąpiło w czasie, 
kiedy to, według słów o. A. Łotockiego, „jeszcze znaczna część 
narodu w tym kraju swobodnie wyznawała prawosławną wiarę, 
kiedy wielcy polscy magnaci, będący synami prawosławnej cerkwi, 
bez przeszkód zajmowali wysokie stanowiska w polskim państwie,  
i kiedy jeszcze polski naród, nawet ten, który przyjął hierarchiczną 
zależność od papieża, tolerował istniejące w Polsce prawosławie”.  
I mąż założycielki, współzałożyciel monasteru Iwan Juriewicz 
Zabrzeziński, będący wojewodą Trockim i marszałkiem Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, zajmował w tym czasie wysokie stanowiska 
na dworze wielkiego księcia Aleksandra (późniejszego króla 
Polski).  

 
Historia monasteru w XVI i XVII wieku 

 
Swoje historyczne życie monaster rozpoczął w stosunkowo 

sprzyjających zewnętrznych politycznych warunkach. Wyrażenie 
„stosunkowo” oznacza, że nie do końca można zgodzić się z wyżej 
przytoczonym zdaniem o. A. Łotockiego o „wolności wyznawania 
wówczas wiary prawosławnej”. Był to bowiem okres panowania 
króla Aleksandra (Jagiellończyka), którego prawosławna małżonka 
Helena, córka wielkiego księcia moskiewskiego Jana, była 
zmuszana do zmiany wyznania na wiarę katolicką. Z powodu 
odmowy porzucenia prawosławia nie została nigdy koronowana na 
królową. W tym czasie prawosławnych, przyjmujących katolicyzm, 
zmuszano do ponownego przyjmowania chrztu (rebaptyzacji). Sam 
papież Aleksander VI dał w tym czasie pozwolenie katolickim 
biskupom i ich podwładnym szykanować prawosławnych, arian, 
tatarów i karać śmiercią heretyków.  

W tym czasie, na przykład, nie wolno było wznosić nowych, 
odbudowywać i remontować starych świątyń prawosławnych. Król 
Aleksander, na żądanie moskiewskiego księcia Jana, pobudowania 
nowej świątyni dla jego córki, żony Aleksandra, odpowiedział: 
„książęta nasi i panowie, cała ziemia, mają na to prawo i zapisy od 
przodków naszych i od ojca naszego i od nas, i to w prawach 
napisano, aby cerkwi greckiego obrządku nie zwiększać; i nam tych 

praw przodków i ojca naszego i naszych nie wypada naruszać”. 
Oznacza to, że prawosławni mieli zakaz budowania cerkwi.  

Odnośnie powyższych zakazów prof. dr ksiądz Fijałek, 
„rzekomo” znany badacz polskiej przeszłości i „ wspaniały znawca” 
historii Cerkwi w Polsce i na Litwie, wyraził swoją opinię 
następująco: „Absolutnie nieprawdziwym jest to zdanie, jakoby tym 
zakazem litewskie władze dążyły do zniesienia wschodniej Cerkwi 
w swoim państwie lub też odjęcia jej niektórych praw, które do tych 
czas miała i którymi się rządziła. Zaistniała tu druga sprawa,     
a mianowicie: zatrzymanie rozprzestrzeniania się tej Cerkwi, 
jako schizmatyckiej, aby nie rozszerzała  dalej, swoich 
poprzednich granic z poniżeniem i uszczerbkiem dla 
katolickiej wiary i panującego Kościoła”  
         

W dniach rządów ostatnich Jagiellonów – Zygmunta I (w latach 
1506 – 1548) i Zygmunta II Augusta (1548 – 1572) prawosławni, 
wg zdania niektórych badaczy, odetchnęli z ulgą – uzyskali 
obywatelskie prawa, zapełnili magistraty i wstąpili twardą nogą do 
Senatu. Badacze ci piszą o ogólnym duchu tolerancji w stosunku 
do prawosławia i prawosławnych w czasie Zygmunta I-go Starego.     
Objaśniają to wpływem politycznych wewnętrznych i zewnętrznych 
warunków, w jakich znajdował się kraj, a także i osobistymi 
cechami charakteru króla, który był niepodatny na silne wpływy 
katolickiej hierarchii, był dobrym, sprawiedliwym, pozostawiającym 
po sobie dobrą pamięć narodu ukraińskiego i białoruskiego. Będąc 
człowiekiem mądrym, rozumiał on, że prześladowani za wiarę 
prawosławni na Litwie będą buntować się przeciwko litewsko- 
polskim porządkom i będą gotowi szukać obrony w Moskwie, która 
była zawsze gotowa była wykorzystać te nastroje, jako obrończyni 
prawosławia.  

Największym jednak złem dla Prawosławnej Cerkwi w czasach  
króla Stefana Batorego była procedura zamiany (rozdawnictwa) 
duchownych  stanowisk. 
       Czas rządów Batorego, wyraźnie sprzyjającego jezuitom     
i łacinnikom na szkodę prawosławnym – to czas napiętej walki 
prawosławnych wszystkich stanów za swoją wiarę, podstawę 
narodowości, stanowiącą synonim swego samodzielnego 
narodowego istnienia. Nie można tu nie odnotować wielkich zasług 
księcia K. K. Ostrogskiego, który dla osiągnięcia obrony 
prawosławia starał się szerzyć oświatę wśród prawosławnych.   

 
Tak więc, bez wątpienia można stwierdzić, że Jabłeczyński 

monaster w tym czasie szybko się rozwijał i umacniał. Jego bracia, 
swoim zasługami i życiem stojącym na wysokim religijno – 
moralnym poziomie, coraz bardziej rozsławiali dobre imię 
monasteru. Zyskiwał on życzliwość, a często hojność nie tylko jego 
opiekunów, właścicieli sąsiedniego Jabłeczyńskiego majątku, ale 
także ludności prawosławnej z dalekich okolic. Zbudowany     
w głuszy monaster  mógł więc w stosunkowo krótkim czasie zyskać 
sobie szeroką popularność.  Prof. N. Pietrow pisał: „Z pobudek 
filantropijnych fundatorów monasteru, i niemałej ilości 
odwiedzających go prawosławnych, z dawien dawna szanujących 
dom Boży i służących w nim, otrzymywał on od nich   w obfitości 
wszystko potrzebne dla zabezpieczenia dostatniego życia”. 

                                                        
Nie będą tu szczegółowo rozpatrywane wydarzenia 

towarzyszące przyjęciu i wprowadzeniu unii cerkiewnej w Polsce. 
Powiem tylko, że to „historyczne przestępstwo wobec cerkwi 
prawosławnej” nastąpiło 6 października 1596 roku w Brześciu     
i przyniosło białoruskiemu i ukraińskiemu narodowi morze łez i krwi.    

Wraz z wprowadzeniem unii w 1596r,  Białorusko - Ukraińska 
Cerkiew Prawosławna została otwarcie pozbawiona prawa do 
istnienia. Kilka milionów mieszkańców prawosławnych obywateli    
w państwie Polsko – Litewskim okazało się poza prawem. Obronę 
swojej wiary traktowano jak obrazę królewskiej władzy, co 
podlegało karze. Dla przykładu, w numerze 179 „Aktów 
Chełmskiego miejskiego Sądu” znajduje się sprawa szewca 
Ochrima z Hrubieszowa, osądzonego Lubelskim trybunałem (sic !) 
na spalenie – którego zwolniono z wykonania kary po jego 
przystąpieniu do unii. Poprzez gruby nacisk na sumienia 
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prawosławnego narodu, królewska władza usiłowała osiągnąć 
asymilację prawosławnych Białorusinów i Ukraińców i przez unię 
nawrócić ich na rzymskich katolików. W planach polskiej polityki, 
unia cerkiewna, jako przejściowy etap do czystego katolicyzmu, 
stawała się sposobem denacjonalizacji narodu razem z cerkiewną 
latynizacją i polonizacją. Ta walka z Ukraińską Cerkwią 
Prawosławną stała się nie tylko religijną, ale i narodowościową. 

 
Z biegiem czasu przemoc stopniowo robiła swoje. Duchowni, 

podtrzymujący swoich parafian w Prawosławiu i nie zgadzający się 
na unię, skazani byli nie tylko na pozbawienie miejsca i brak 
środków do życia, ale i bardziej wyrafinowanej przemocy. 
Chwytano ich, bezczeszczono i więziono. Ich parafialne cerkwie 
przemocą oddawano unitom, bądź zamykano, a parafian 
zostawiano bez pasterza i nabożeństwa. A kiedy, dla przykładu,     
w Drohiczynie i w Bielsku Podlaskim mieszczanie i włościanie 
próbowali obronić zabierane im cerkwie, nie chcąc zdradzić 
Prawosławia i przyjmować unii, to poddawani zostali represjom, 
biciu, wielu z nich trafiało do więzień. Nieobecność do 1620r. 
prawosławnego episkopatu jeszcze bardziej komplikowała 
położenie prawosławnych. W celu dokuczenia prawosławnym, 
wprowadzający unię nie ograniczyli się do prześladowania 
żyjących, ale bezcześcili i zmarłych. Biskup połocki Iozafat 
Kuncewicz kazał wykopać niedawno pochowane obok cerkwi 
chrześcijańskie ciała i rzucić je na pożarcie psom, jak jakąś - tam 
padlinę. Wiadomość o tym znajduje się w prośbie, przesłanej przez 
prawosławnych do polskiego Sejmu. Mówi się w niej, że ten 
„postępek jest barbarzyństwem i bestialstwem w najwyższym 
stopniu.. I podobne bezprawne prześladowania, podobne niewoli, 
gorszej od tureckiej niewoli, cierpimy we wszystkich 
województwach i powiatach my, ruski  naród, nie zrobiliśmy 
niczego złego ani przeciw królowi, ani przeciw ojczyźnie.”   

Położenia stawało się jeszcze trudniejsze także z tego 
powodu, że prawosławni byli pozbawieni hierarchii. Znane są słowa 
króla Zygmunta III, wypowiedziane w 1620r. dotyczące żądania 
prawosławnych posłów ustanowienia prawosławnej hierarchii: 
„Szybciej pozbędę się korony, niż dam wam hierarchię”  

 
Po śmierci ciemiężyciela prawosławia króla Zygmunta III Wazy, 

prawosławni doczekali się zgodnego z prawem, ustanowienia 
hierarchii z metropolitą Piotrem Mohyłą na czele i wielu praw,         
z których korzystali do powstania unii. 

 
Prawa otrzymane przy wyborze króla Władysława IV,              

w szybkim czasie zaczęły być jednak ograniczane na korzyść 
unitów i znowu zaczęło się prześladowanie prawosławnych, co                 
w konsekwencji doprowadziło do wybuchu w roku 1648 powstania 
Bogdana Chmielnickiego, żądającego zniesienia unii. Unici już 
wówczas mieli, dla przykładu, 300 parafii w Chełmskiej diecezji, 
zaś 400 parafii w tej diecezji, mimo prześladowań, pozostawały 
jeszcze prawosławne.  

Od lat 60-tych XVII wieku polski rząd podejmował cały szereg 
postanowień, skierowanych przeciw prawosławnym, coraz bardziej 
nieprzyjaznych Prawosławiu.  

 
Na zakończenie przeglądu politycznych stosunków w życiu 

Prawosławnej Cerkwi w państwie Polsko-Litewskim w danym 
okresie należy koniecznie odnotować, że wszystkie te działania 
państwa polskiego nazwane zostały w polskiej historycznej 
literaturze „otwartym i czynnym podtrzymaniem prawosławnej 
cerkwi przez królewskie rządy”.   

 
Tak, pokrótce wyglądały stosunki i życie Prawosławnej Cerkwi 

w państwie Polsko-Litewskim w okresie od Unii Brzeskiej 1596 roku 
do przejścia Jabłeczyńskiego majątku, a z nim i opieki, w ręce 
wrogo odnoszących się do monasteru książąt Radziwiłłów w 1699r. 
W takich złożonych dla prawosławia warunkach płynęło życie 
Jabłeczyńskiego monasteru, w tych warunkach zyskiwał on 
„szczególne znaczenie dla całego prawosławnego Podlasia”. 
Stawał się niewzruszoną twierdzą Świętego Prawosławia, nie 

poddającą się żadnym intrygom i kłamstwom, pomagającą 
narodowi chronić swoją wiarę, a razem z nią i swoją narodową 
tożsamość.  
     Z przykrością stwierdzam, że nie mamy bardziej szczegółowych 
wiadomości o życiu i działalności tego monasteru, z powodu 
zaginięcia w 1753r. monasterskich dokumentów. Nie ma więc 
możliwości ustalenia po kolei jego przeorów lub bardziej 
szczegółowego opisu zasług jego braci. Ale sam fakt, że monaster 
w takich warunkach zachował prawosławie wysoko świadczy     
o wysokich moralnych cechach jego przeorów i braci zakonnej.   

Wraz z pogorszeniem się ogólnego położenia Cerkwi 
Prawosławnej w państwie Polsko-Litewskim w tym czasie, szybko 
również zaczęło pogarszać się położenie Jabłeczyńskiego 
monasteru. Wewnątrz-cerkiewna, rozkładająca działalność części 
prawosławnego episkopatu, tajnych unitów, razem z państwową 
władzą przynosiła wielką szkodę prawosławiu. Dezorganizowała 
też obronę, albowiem występujący przeciw tej działalności walczyli     
z formalnie prawosławnymi biskupami. Okrutne, wojujące natarcie 
unitów, w takich sprzyjających dla nich warunkach, jeszcze bardziej 
się nasilało. Nie można nie przedstawić chociażby jednego 
przykładu tej „działalności”. Przeor Brzeskiego augustyniańskiego 
monasteru ze swoimi zakonnikami i pomocnikami, zaopatrzeni     
w kije, jak rozbójnicy, w środku miasta napadli na kondukt  
pogrzebowy, odprowadzający ciało zmarłego prawosławnego 
mieszczanina do monasterskiej cerkwi św. Semeona. Wielu pobili   
i poranili do krwi. Ciało zmarłego zostawili pośrodku na rynku. Syn 
zmarłego wynajął furę i zawiózł zmarłego na cmentarz i pochował 
bez pogrzebowych obrzędów. Pobici długo potem chorowali. 
Rezultatem skargi poszkodowanych do króla Jana III Sobieskiego 
było tylko „pismo upominające” brzeskich augustynianów. Takie oto 
były warunki życia brzeskiego, a wraz z nim i Jabłeczyńskiego 
monasterów.   

Na podstawie wszelkich posiadanych informacji, tak właśnie 
przedstawia się historia  monasteru Św. Onufrego w Jabłecznej     
w rozpatrywanym drugim okresie jego historycznego istnienia. 
Podsumowując, należy zauważyć, że z uwagi na brak wielu 
podstawowych dokumentów, nie możemy odtworzyć pełnego     
i prawdziwego obrazu życia monasteru i jego historycznych losów, 
ponad to co zostało przedstawione za miniony okres, tj. do 
początku XVIII wieku.  

 
W tak trudnym okresie życia prawosławnej Cerkwi w Polsce, 

dzięki wstawiennictwu Niebiańskiego jej ihumena, św. Onufrego 
Wielkiego, monastery wznosili tacy budowniczowie jak biskup 
Paisjusz i igumen Makary Korniłowicz. I wznieśli oni ten monaster 
na taką wysokość duchowych sił, że w kolejnych trudnych czasach 
prób miał on wystarczająco siły ducha, aby odeprzeć wszelkie 
intrygi i przykrości i ochronić święte Prawosławie. Przy czynnej 
współpracy życzliwie nastawionych opiekunów, monaster nie tylko 
umacniał się i odradzał zewnętrznie, ale również i duchowo. 
Organizował wewnętrzne życie braci do skutecznego 
przeciwstawienia się bazylianom oraz pomagał innym, jak na 
przykład brzeskiemu monasterowi świętego Semeona. Zapisy     
w  monasterskim „pomianniku” świadczą o tym, że cały ten okres 
Jabłeczyński monaster był obfitym źródłem wody żywej, był 
kamienieniem węgielnym Prawosławia tego kraju i tutejsze 
prawosławne duchowieństwo i wierni, czerpali z niego duchowe siły 
i pociechę, czerpali niezłomność i moc w prześladowaniach za 
wyznawanie swego bliskiego sercu prawosławia. To wielkie     
i szczególne w swojej sile i duchowej mocy znaczenie 
Jabłeczyńskiego monasteru, omówione zostanie w ostatniej części 
niniejszej pracy i tam będziemy poszukiwać wyjaśnienia 
niepojętego faktu: w jaki sposób ten monaster nie znalazł się w 
rękach wrogów prawosławia, nie padł pod naporem przytłaczającej 
siły łacińsko - unijnej, dlaczego ta cudowna lampa oliwna 
prawosławia mogła nie zagasnąć, paląc się mogła oświetlać drogę 
innym, mogła chronić święte Prawosławie i podtrzymywać je     
w okrążonym przez unię narodzie.  

O tym będzie mowa przy rozpatrzeniu historii monasteru     
w następnym, trzecim okresie jego istnienia – w XVIII wieku.      
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W końcu minionego – drugiego okresu widać było pogorszenie się 
ogólnego położenia prawosławnych w Polsko – Litewskim 
państwie. Pogarszało się również i położenie monasteru, ze 
wszystkich stron coraz to bardziej stawał się on okrążanym przez 
właścicieli ziemskich, wrogo nastawionych do prawosławia. 

 
Historia monasteru Jabłeczyńskiego w XVIII wieku 

     
Były już ostatnie lata względnie spokojnego i pomyślnego życia 

monasteru. Groźne chmury fanatycznej wrogości i nienawiści 
skierowanych wobec Cerkwi Prawosławnej znajdującej się na 
ziemiach ukraińsko-białoruskich coraz to ciaśniejszym pierścieniem 
obejmowały monaster Św. Onufrego w Jabłecznej. 

Wkrótce odeszła do unii diecezja Przemyska, na skutek niskiej 
i podłej działalności biskupa Józefa Szumlańskiego, tajnego unity, 
który działał obłudnie, udając prawosławnego biskupa. W 1700r. 
odeszła z tych samych powodów diecezja Lwowska. Szumlański     
w okresie od 1681 roku, kiedy przyjął unię, usunął ponad 200 
oddanych Prawosławiu kapłanów, zamieniając ich swoimi unickimi 
protegowanymi i tym tak osłabił kiedyś bardzo mocne tu 
prawosławie, że po ogłoszeniu unii nie było już komu wystąpić       
w jego obronie. Nawet Lwowskie Prawosławne Bractwo, kiedyś 
mocne, ponad sto lat od wprowadzenia unii mężnie broniące 
prawosławia, nie zdołało oprzeć się przed intrygami i w 1708 roku 
przyjęło unię. 

Do początku XVIII w, unia, dzięki chytrym przedsięwzięciom 
Szumlańskiego i jego zwolenników, drogą przemocy i oszustw, 
przy stałej współpracy z polskim rządem i przy całkowitym braku 
praw ludności prawosławnej, szeroko rozwinęła na tych ziemiach 
swój zwycięski sztandar. Miała ona już ogromną ilość wiernych, 
silną hierarchię, osiągnęła sukcesy, jakich nie mogła osiągnąć 
podczas pierwszych stu lat swego istnienia. Prawosławna 
hierarchia była już prawie zniszczona; pozostała jedna tylko 
Białoruska czy Mogilewska diecezja. Pozostające przy prawosławiu 
niższe duchowieństwo i prosty naród, zmęczony prześladowaniami, 
często stawał się obojętnym wobec wiary, pragnąc znaleźć 
jakiekolwiek uspokojenie ciągłych prześladowań. Wszystko 
wydawało się świadczyć o pełnym zwycięstwie unii i absolutnym 
upadku prawosławnej wiary i cerkwi, tym bardziej, że sprzyjały 
temu i zewnętrzne polityczne warunki i wrogi stosunek szlachty, 
jezuitów i zależnego od nich polskiego rządu. Przy tym król, 
duchowieństwo i papież stanowczo domagali się, aby 
„schizmatykom” zostały odebrane wszelkie prawa. W 1697 roku, 
wybrany po królu Sobieskim, Fryderyk August, chociaż sam nie był 
fanatykiem, zobowiązał się nie dopuścić niekatolików do Senatu, 
ani do jakichkolwiek stanowisk, np. nie dawać im starostwa.   

Wzrost fanatyzmu i braku tolerancji wobec Cerkwi 
Prawosławnej i prawosławnych w Polsce w XVIII wieku, przedłużał 
się prawie do końca istnienia niepodległości Rzeczpospolitej. 
Pozostający przy prawosławiu, nie mając już absolutnie możliwości 
ucieczki od krwawych cierpień, zmuszeni  byli szukać obrony w 
Rosji, co z kolei wywołało jeszcze większe prześladowania. 
Prawne, a jeszcze bardziej – faktyczne położenie było takie, że 
historyk miał pełne prawo mówić o „krwawych cierpieniach 
prawosławnych pod polskim panowaniem” i w tym czasie określać 
to położenie słowami: „Prawosławna Cerkiew pod polskim 
panowaniem w XVIII wieku, z przyzwolenia Rzymu, przecierpiała  
tak wielkie męki, jakich nie zaznała nawet przy okrutnym 
Zygmuncie III”. 

O tym, że „umowa o wiecznym pokoju” nie ochroniła 
Prawosławnej Cerkwi, świadczyć może chociażby ten fakt, że 
wkrótce po jej zawarciu w Łuckiej diecezji unici oderwali siłą około 
300 parafialnych cerkwi, a także monaster Zimnienski,  Nizkiniecki          
i wiele innych. W taki sposób oderwali też Przemyską, Lwowską,   
a potem i całą diecezję Łucką.  

Tak, między innymi, opisywali kijowscy teolodzy położenie 
prawosławnych w tym czasie: „We wszystkich tych krajach, jakimi 
rządzą innowiercy a nawet niewierni poganie, nie ma tak  ciężkiego 
prześladowania prawosławnych ludzi, jak w polskim królestwie. 
Tam duchowni nie mogą otwarcie chodzić do chorych ze św. 

Sakramentem, albowiem w przeciwnym wypadku kielichy święte    
z rąk duchownych są wyrywane i dary święte, z kielicha wyrzucane 
na ziemię, co jest wielkim pohańbieniem św. Sakramentu;  tam nie 
wolno nieść ciała zmarłych prawosławnych do cerkwi, ponieważ 
ciała zmarłych są wyrzucane na ziemię, a odprowadzający ich 
kapłani i uczestnicy ceremonii pogrzebowej podlegają 
bezlitosnemu biciu; tam ziemie cerkiewne i monasterskie siłą są 
odbierane prawosławnym przez księży i unitów, i nie tylko ziemie, 
ale czasem nawet same monastery i cerkwie siłą odbierane są od 
prawosławnych i przekazywane unitom”.  

Inny badacz tak charakteryzuje położenie prawosławnych     
i stosunek do nich polskiego społeczeństwa: „Patrzyli na litewskich 
prawosławnych jak na znienawidzonych ludzi, w stosunku do 
których wszystko jest dopuszczalne...rozpoczęła się prawdziwie 
niewyobrażalna męka litewsko-rusko-prawosławnych. Bić, dręczyć, 
torturować prawosławnego, obciąć mu rękę, zabić na miejscu,  
Polakowi w tym czasie nic nie znaczyło”. Zimorowicz w swojej 
historii Lwowa napisał, że Rusini powinni być wykorzenieni, 
latynizowani i spolonizowani, albowiem, jak niezbędnym było 
zburzenie Kartaginy, aby Rzym osiągnął swoją sławę, tak i Polska 
może w pełni urządzić się tylko na rozwalinach Rusi. Wszystko to 
działo się pod wpływem jezuitów”. 

 
Rysując warunki, w jakich żyli wówczas prawosławni 

mieszkańcy państwa Polsko – Litewskiego, w jakich istniał 
wówczas Jabłeczyński monaster, należałoby pokrótce przedstawić 
treść tego strasznego „Projektu” (1717r.), który wyraziście 
charakteryzuje całą taktykę stosunków Polski do niepolskich 
mieszkańców zamieszkujących w jej granicach i ujmuje wszystkie 
sposoby „dla zniszczenia Rusi” w Polsce - sposoby, które w pełni 
urzeczywistniły się w smutnej rzeczywistości, poczynając już od 
XVIII wieku. 

Jego autor, starego rodu zagorzały nacjonalista Polak i katolik 
zauważa, że dla dobra ojczyzny, dla jej całości i bezpieczeństwa,    
a zarazem i szybszego rozprzestrzenienia wiary rzymsko-
katolickiej, urzędnicy królewscy i każdy Polak z osobna „powinni 
poczytać sobie za obowiązek greckie prawo, przeciwne prawu 
rzymskiemu, niszczyć i wykorzeniać poprzez lekceważenie, 
prześladowanie, gnębienie zwolenników jego i innymi możliwie 
dostępnymi środkami”. Dla osiągnięcia zniszczenia greckich 
obrzędów i zastąpienia ich – katolickimi, „bardzo pożądanymi     
i zbawczymi”, rekomenduje się cały szereg przedsięwzięć 
podanych w trzynastu oddzielnych punktach.  

 
Powinniśmy naśladować wielkość ducha naszych 

duszpasterzy, bohaterskie męstwo i wierność swojej wierze, 
narodowym tradycjom prawosławnych duchownych i chłopów,     
gotowych w tym czasie na wszystko za utrzymanie prawosławia.  
W tym czasie już samo wyznawanie prawosławia było męstwem     
i świadczyło o sile ducha. Dlatego poraża opinia polskiego 
historyka Janusza Wolińskiego, który przemoc, podłość   i chytrość 
w postępowaniu z prawosławnymi nazywa: „przyznaniem 
przewodnictwa Rzymowi”, „przystąpieniem do jedności z rzymskim 
kościołem” i jakoby dobrowolną „redukcją prawosławia na korzyść 
unii”. Nieludzkie prześladowania prawosławnych historyk ten 
nazywa „pozornymi, urojonymi prześladowaniami”. Przyczynę 
„widocznego zmniejszania się prawosławia na korzyść unii”, 
wspomniany historyk widzi w „fatalnym poziomie umysłowym     
i kulturalnym duchowieństwa, pogrążonego w niedokształceniu, 
ciemnocie (umiejącego tylko trochę czytać i pisać), 
wykorzystującego dla jak najbardziej materialistycznych celów 
swoje stanowiska i bardzo często pozbawione duchowości 
duszpasterza”.  

 
Prawosławne duchowieństwo tego okresu nie mogło posiadać 

wysokiego wykształcenia, winą tego był sławetny „Projekt” z 1717r. 
i ci, którzy gorliwie wcielali go w życie. Mówić o prawosławnym, 
niosącym swój ciężki krzyż duchowieństwie, że jest ono 
zainteresowane jedynie „w jak największym osiąganiu korzyści 
materialnych” i „pozbawione pasterskiego ducha” – jest to 
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nikczemne i podłe oszczerstwo, niegodne wypowiadania przez 
historyka. Może być ono wytłumaczone tylko tymi motywami, które 
miały na celu prześladowanie prawosławia.      

Samowola i fanatyzm szlachty i katolickiego duchowieństwa   
w stosunku do prawosławnego narodu stały się pewnego rodzaju 
„męstwem”. Prawosławni duchowni i mnisi poddawani byli 
przeróżnym szykanom, kpinom, szyderstwu, procesje pogrzebowe 
– napadom, ciała zmarłych również i ikony, krzyże, chorągwie – 
różnej zniewadze. Prawosławnym zabraniano chodzić do cerkwi, 
odwiedzać monastery, a duchownych dla zhańbienia zaprzęgano 
do pługów, bito pałkami i  rózgami tarniny, nasypywano w cholewy 
gorące węgle, morzono w więzieniach, kaleczono i czyniono tym 
podobne zniewagi. Wymuszanie porzucania prawosławia odbywało 
się wówczas w szczególny sposób, za pomocą tak zwanych 
„najazdów”  (zajazdów) na monastery. Polegało to na tym, że 
niespodziewanie zjawiał się w monasterze obszarnik albo 
duchowny katolicki lub unicki w towarzystwie tłumu uzbrojonych 
sług. Bez jakichkolwiek wstępnych rozmów, biciem i okrutnym 
znęcaniem się rozpędzano mnichów, a „oczyszczony” w ten 
sposób monaster przekazywano w zarząd unickiego biskupa. 
Podobne postępowanie stosowano z wiejskimi parafialnymi 
cerkwiami, tylko tutaj właściciele ziemscy (obszarnicy), czuli się     
w prawie rozporządzać cerkwią i parafią jak swoją własnością. 
Według posiadanych danych, tylko w okresie od 1732 do 1743 roku 
w jednej białoruskiej diecezji „zajechali”, to jest nawrócili na unię 
128 prawosławnych monasterów i cerkwi. 

 
W doprowadzeniu do końca procesu szybszego nawrócenia 

prawosławnych na unię, spośród łacińskich i bazyliańskich 
zakonników zaczęto tworzyć specjalne misje, które nie znały 
żadnych ograniczeń w szykanowaniu i znieważaniu 
prawosławnych. Nawróceni na unię powinni byli stawiać krzyże na 
cześć „swego wyjścia z Egiptu”, to jest porzucenia prawosławia.     
O tym jak wiele mąk w tym czasie przenieśli prawosławni kapłani 
trudno nawet wspominać. Wyganiano ich z parafii, żądano 
odbywania pańszczyzny na rzecz obszarnika, a jeżeli żadnymi 
uciskami nie udawało się ich zmusić do przyjęcia unii, to uciekano 
się wówczas do prostych i zdecydowanych środków. Duchownych 
poddawano różnym formom dręczenia, zamykano w więzieniach. 
Opornym kapłanom odrąbywano palce, przywiązywano ich nagimi 
do czterech kołków, podwieszano za ręce i nogi do żerdzi, 
zmuszano jeść siano, biegać na arkanie za końmi, wyganiano 
precz i stosowano inne metody udręki. Cerkwie, na życzenie 
właściciela ziemskiego, tworzące jego dochodowe źródło na równi                    
z karczmami i młynami, oddawano w dzierżawę, najczęściej 
Żydom.   

 
Opłakana była także prawna sytuacja prawosławnych.        

W maju 1764 roku w Sejmie, w okresie bezkrólewia postanowiono 
zostawić wszystko tak, jak ustalił to sejm z 1733 roku. Co więcej, 
dodano tzw. „konstytucję o popowiczach”, skierowaną wyraźnie 
przeciw prawosławnym. Było to, co prawda, tylko uprawomocnienie 
jednego z punktów sławetnego „Projektu” 1717 roku, który w 
rzeczywistości był z wielką gorliwością stosowany bez sejmowego 
zatwierdzenia. Jednak postanowienie to przypieczętowało ciężką 
sytuację synów prawosławnego duchowieństwa, nazywanych tam 
„popowiczami”. Dzieci prawosławnych duchownych, z powodu 
prześladowań, nie mając możliwości uczenia się, od 15 roku życia 
stawali się poddanymi miejscowego pana, w posiadłościach, 
którego znajdowała się cerkiew. Żyjąc przy rodzicach, nie mogli 
praktycznie przygotowywać się do stanu duchownego, a po śmierci 
ojca nie mogli być przez parafian wybierani jego następcą. 
Zastosowanie wobec nich prawa pańszczyźnianego, przez ich 
panów – wyznania rzymsko-katolickiego miało wyraźny jeden cel – 
pozbawić wyznawców prawosławia kandydatów na prawosławnych 
duchownych i w ten sposób zmuszać do przechodzenia do unii. 
 

Opracowanie Redakcji na podstawie tekstu rozprawy doktorskiej 
ks. mitrata dr Serafima Żeleźniakowicza 

cdn.  

Tam, gdzie nie było prawosławia. 
Życie religijne i dzieje parafii w Kolechowicach    

i Ostrowie Lubelskim 
 

Nie udało się jeszcze archeologicznie potwierdzić informacji 
wymienionych pomiędzy administracją CK Austro - Węgier, 
pochodzącą od wywiadu wojskowego „w miejscu stania” w Chełmie 
oraz Kurią Diecezjalną w Lublinie, o odnalezieniu w katakumbach 
na Górce inskrypcji datowanych „MMXII” (1012). Wątpliwości nadal 
budzą u mediewistów wzmianki bp. Wincentego Kadłubka o 
opanowaniu Lublina przez księcia Daniela i wzniesieniu w tym 
mieście cerkwi… Zweryfikowano pozytywnie dokument w sprawie 
ruszycy z 1390 roku, mówiący o zabiciu dwóch kobiet, które 
pochodziły z Kolechowic, podążających na „schizmatyckiego 
Spasa” prawdopodobnie do Lublina1. Wiemy dzisiaj, że na 
obszarze od Siedliszcza n. Wieprzem, Mogielnicy poprzez Wolę 
Wereszczyńską i Uhrusk, po Uhnin, Ostrów Lubelski i Kolechowice 
położone były najstarsze rodzime placówki prawosławne, 
pamiętające czasy piastowskie. To perły zachodniej części limesu 
rusko – lechickiego, dzisiaj: ukraińsko – polskiego. 

 

1. Ostrów Siedlecki, Podlaski, Poleski, Lubelski 
   
 Okolice Ostrowa Lubelskiego były zamieszkałe przez ludność 
tradycji wschodniosłowiańskiej w XII wieku. O parafialnej cerkwi w 
Ostrowie, zwanym w historiografii „Podlaskim”, „Poleskim” lub 
„Siedleckim”, mówił napis na daronosicy z 1276 roku. Rejestry 
podatkowe odnotowują Ostrów i nieodległe Opole na początku    
XVI w. Drewniana cerkiew ostrowska z 1562r. przetrwała do XIX w. 
Świaszczennik Bartłomiej stał na czele „dyzunickiej” wspólnoty, 
która korzystając w królewskiego przyzwolenia w 1637r. zajęła 
świątynię, a m.in. za pomoc w odparciu szwedzkiego potopu, 
została przez króla Jana Kazimierza uposażona w nadania (wolny 
połów ryb, grunta i ogrody, wyręb lasu i pożytki bartne)2.  

Syn prawosławnego duchownego Izaaka Waszyńskiego, unicki 
ksiądz Aleksander Waszyński, otrzymał od króla Augusta II 
przywilej, związany z odpustem Podwyższenia Krzyża Świętego, 
datowany na 3 grudnia 1720r. Od tego czasu następowała 
latynizacja nabożeństw i obrzędów oraz polonizacja społeczności, 
wymieszanej z ludnością rzymskokatolicką (Ostrów, Podedwórze)    
i protestancką (Zezulin, Rozkopaczew)3. W okresie Sejmu 
Wielkiego, a później względnej suwerenności Księstwa 
Warszawskiego, bogaci i zacniejsi mieszkańcy parafii pospieszyli z 
nadaniami na rzecz uposażenia kleru obrządku unickiego w 
Ostrowie. Subwencja rządowa wystarczała na utrzymanie 
proboszcza, natomiast kwota 1380 rubli rocznie miała pokryć 
koszty utrzymania wikariusza, gdyż parafia się rozrosła. 

Proboszcz ostrowskiej ks. Michał Gołubowicz przypomniał      
o tym w 1836r. w piśmie do Prokuratorii Generalnej. 
 
Tabl.1 Subwencja na utrzymanie kleru parafii w Ostrowie i uposażający4. 
 
Lp. Imię i nazwisko 

uposażającego 
Data nadania Kwota  

1 Jacek Kalisz 2 marca 1806   600 rubli 
2 Gmitrowa Maleszyk 7 marca 1806   300 rubli 
3 Ławrientij Warchocki 4.10.1806  i 4.04.1807   150 rubli 
4 Zofia Wolska 26 listopada 1806   150 rubli 
5 Daniel i Grzegorz Bojko 4 kwietnia 1807   150 rubli 
6 Katarzyna Wawrysiuk          

(I. v Bojko, II .v Wolska) 
4 kwietnia 1804      30 rubli 

                                                 
1
 Por.: G.J. Pelica, Kościół prawosławny w województwie lubelskim (1918‐1939), 
Lublin 2009, s. 15 oraz przypisy; J. Hawryluk, Śladami ruskiej przeszłości, Bielsk 
Podlaski 2000, s. 13‐52. 
2
 W. Słobodian, Cerkvy Chołmśkoji Jeparchii, Lwów 2005, s. 316‐317. 
3
 W. Słobodian, op. cit., s. 12‐43.316. 
4
 Opracowano na podstawie: APL, ChWKP sygn. 5774, k. 4‐12. 
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Okazało się, że „…niektórzy mieszkańcy parafii Ostrów w pow. 
włodawskim odmówili płacenia zapisanych w darowiźnie sum na 
cerkiew i kler.” Miało to miejsce w 1876 i 1877 roku, gdy diecezja    
z unickiej stała się prawosławną5. 
 Odmowa płacenia na rzecz parafii nie wynikała ze śmierci 
kolatora, gdyż w takiej sytuacji obowiązek uposażania przejmował 
spadkobierca. Parafia podległa władzom rosyjskim nie była „swoją 
parafią”, lecz „ich prawosławną parafią”. Zdaniem spadkobierców 
deklaracje nadania wymagały w tym zakresie renegocjacji. 
Prawdopodobnie nie mającymi pokrycia okazały się też weksle 
Ignacego Paździenickiego. Prawdopodobnie wikariusz ks. 
Palladiusz Szenejko w 1879 roku otrzymał tylko 1233 rubli. Warto 
przytoczyć listę właścicieli ziemskich w parafii Ostrów obrządku 
unickiego (tu czytaj: prawosławnego) w latach 1878-1880: Antoni    
i Tekla Warysik, Andrzej Drozd, Agnieszka z Kotysów Rozmysłowa, 
Stanisława Miłkowska, Izydora Czabaj, Paweł Czarnota, Tomasz 
Markiewicz, Teodora Murat (lub: Monyat), Joachim Bajko, Jan 
Murżyński, Paweł Banachiewicz, Szczepan Walkiewicz, Kazimierz 
Filipowski, Elżbieta i Szymon Łabędzcy, Marianna Bliźniukowa (lub: 
Blichniukowa), Kazimierz Prokopowicz, Jan i Marianna Niedzielscy, 
Adama Bodziak, Marianna Pawłowiczowa, Antonina Onyszkowa 
(lub: Onijkowa), Grzegorz Gruszczyk, Kazimierz Lec, Eliasz 
Antoniuk, Grzegorz i Jerzy Brzyski, Katarzyna z Wawrysiuków 
„nieślubna” Bujkowa (primo voto), secundo voto – Wolska, tertio 
voto – Stelmaszukowa i jej syn Jakub Wolski, Jan Biedrzycki, 
Kazimierz Filipowski. Ich spadkobiercami, dziedziczącymi także 
subwencjonowanie parafii byli: Andrzej Gajda, Ludwika Drakowska, 
Adama Opolski, Stanisław Miłchowski, Ignacy Walkiewicz i jego 
syn Szczepan, Franciszek Bodziak, Józef Bliźniuk, Iwan Biernacki, 
Wojciech Lec oraz rodzina Wróblewskich6. 
 Natomiast ziemianin i dziedzic ostrowsko – tyśmienicki Jacek 
Kalisz miał następców w osobach: Anastazji z Sawczuków 
Dmitrownej Maleszykowej, Wawrzyńca warchockiego, Szymona     
i Kazimierza Leców, Zofii i Romana Wolskich, Daniela i Grzegorza 
Bujko, Katarzyny z Wawroszaków (lub: Wawrońków) Wolskich oraz 
Józefa, Zofię i Andrzeja Bojków. Od dnia 11 lipca 1880 Bank Polski 
Ministerstwa Finansów w Warszawie miał wypłacać corocznie 
poprzez konto Naczelnika Powiatu Włodawskiego 4 % od 
ulokowanego kapitału (w 1880 r. była to kwota 1779 rubli i 79 
kopiejek) na rzecz proboszcza w Ostrowie7. 
 Poprzez zabiegi bankowo-fiskalne odzyskano środki potrzebne 
na uposażenie kleru, jednakże nie to stanowiło główny problem 
funkcjonowania parafii ani rozwoju wiary i podtrzymywania 
chrześcijańskiej wschodniej tradycji. Przykład Ostrowa i okolic 
pokazuje, jak administracja państwa rosyjskiego wyrządziła 
„niedźwiedzią” przysługę Prawosławiu na obszarze dawnego 
Królestwa Polskiego. Popierając rozwój placówek parafialnych         
i napływowej ludności z głębi Imperium Rosyjskiego oraz 
posługując się symboliką religijną i nietutejszym klerem                  
w pacyfikowaniu przeciwników Rosji, spowodowała odejście od 
wiary przodków wiernych obrządku grecko-ortodoksyjnego, głównie 
do wyznania katolickiego. Tymi, którzy wyszli z tego historycznego 
starcia „z tarczą” byli: politycznie i militarnie – Rosja, wyznaniowo     
i kulturowo – Kościół łaciński. 
 W latach 1863-67 i 1872-76 Rusini wyznania grecko-unickiego 
jako tutejsi Polacy (czyli zarazem obywatele b. Rzeczypospolitej 
Królestwa Polskiego i Litwy), stawili zbrojny i społeczny opór wobec 
rosyjskiego zaborcy. Sprzeciw narodowowyzwoleńczy przerodził 
się w bunt konfesyjny (uporstwujuszczyje), co zaowocowało 
przejściem do Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła ewangelicko-
luterańskiego (obecnie: K. ewangelicko-augsburski) lub całkowitym 
zaniechaniem religijnych praktyk8.   
 W zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie, pomimo 
ukazania się licznych publikacji dotyczących historii Ostrowa i 
okolic, przeleżały nietknięte ręką badacza dziejów teczki. W jednej 

                                                 
5 APL, ChWKP sygn. 5774, k. 13-14. 
6 APL, ChWKP sygn. 5774, k. 25-34. 
7 APL, ChWKP sygn. 5774, k. 35-38.52-55. 
8 W. Słobodian, ibidem. 

z nich czytamy m.in.: „W nocy z 24 na 25 maja 1881 przy silnym 
wietrze doszło w Ostrowie do pożaru, który strawił wiele 
chrześcijańskich i żydowskich zabudowań. (…) Zabudowania 
parafialne i cerkiew ocalały a tylko spaliła się, znajdująca się na 
cmentarzu prawosławnym i budowana z dobrego materiału kaplica 
o ołtarzem, na którym od czasu do czasu odbywa się liturgia. 
Oprócz tego spaliło się trochę małych i dużych ikon, dwa pomniki 
nagrobne, znajdujące się w pobliżu kaplicy a także nieco drzewek  
z cmentarnego ogrodzenia… Czasownia nie była ubezpieczona     
a stratę na skutek pożaru ocenić można na 250 rubli.” To obszerne 
fragmenty raportu ks. Jana Goszowskiego, adresowanego  w dniu 
10 lipca 1881r. do Chełmsko-Warszawskiego Konsystorza 
Prawosławnego9.  
 Warszawsko-Chełmski Konsystorz przy wsparciu Chełmskiego 
Zarządu Duchownego a zarazem administracji rządowej, 
pobudował w latach 1888-1890 parafialną cerkiew Matki Bożej 
Kazańskiej, obok odremontowanej 14 lat wcześniej drewnianej 
pounickiej, którą rozebrano a budulec wykorzystano na 
wybudowanie cmentarnej kaplicy p.w. Świętej Trójcy. Obydwie 
świątynie, zamknięte w latach 1915-1925) uległy ruinie i zostały 
rozebrane podczas tzw. drugiej fali rewindykacji (1928)10. 
 

2. Kolechowice 
 

Jest to najstarsza miejscowość rdzennie prawosławna na 
obszarze nadwieprzańskiej Lubelszczyzny. Pierwsze wzmianki     
o placówce duszpasterskiej w Kolochowicach pochodzą z XIII 
wieku, natomiast udokumentowana informacja o cerkwi parafialnej 
św. św. Kosmy i Damiana pochodzi z 1531r. Podczas wojny 
domowej z Kozakami B. Chmielnickiego, do której wmieszał się 
władca rosyjski, we wsi zamordowano prawosławnych duchownych 
Erazma, Eustachego i Prokopa Czerniejewiczów (lub wg tut. gwary: 
Ćwirniów - Ćwirniewiczów), którzy byli synami tutejszego 
proboszcza ks. Bazylego Czerniejewicza. Podczas najazdu 
tatarskiego w 1668r. zrujnowana została stara drewniana cerkiew. 
 Świaszczennik Józef Grabowicz przekazał rękopiśmienny 
Ewangeliarz należący do cerkwi w Kolechowicach, na którym     
w Ewangelii św. Łukasza dokonana była adnotacja: „w roku 1541, 
miesiąca listopada, dnia pierwszego, wiarygodnym i nieodmiennym  
czynimy własność cerkwi kolechowickiej dedykowanej świętym 
lekarzom Kośmie i Demianowi, w ten sposób, iż my sioło 
Kolechowice i gromada zezwoliła tym pomysłem: najpierwej nie 
pomijając (nie wymieniając?) wszystkich… wójtowi Kolechowic 
Suprunowi wraz z ławnikami Hryciem (Grzegorzem) Karpowiczem, 
Semkiem (Symeonem) Kochanem i Makarym…, Piotrem Łobanem 
i Bazylim Kopciem i przy całej Pospolitej Rzeczy, wprzódy bacząc 
porządku cerkiewnego, bacząc reformy tegoż, czego Boże 
uchowaj, wprowadzenia nowinek jakowychś, czynimy 
postanowienie: 2 grosze nasze i trzeci ojca Stefana. Tak samo od 
innych świaszczenników przy tejże cerkwi będących, tedy każdy 
trzeci grosz mają dla gromady dokładać na wszelkie cerkiewne 
potrzeby: aparata, księgi, na obrazy, świece, czego tylko cerkiew 
potrzebować będzie. I na pobór także naszych gromadzkich groszy 
dwa a popowskich jeden (trzeci). To postanowienie wiecznym 
czynimy, do kiedy stanie Kolechowic. A jeśliby nasi potomkowie lub 
potomkowie naszych potomków, chcieli nasze postanowienie 
jakimkolwiek sposobem odmienić, tedy zaraz karę nakładamy na 
nich i winnymi czynimy…” Tu następują wymiary sankcji materialno 
– sądowych. Była to ugoda między o. Stefanem w Kolechowicach a 
gromadą, zawarta za panowania wojewody sandomierskiego 
Stanisława, starosty lubelskiego i parczewskiego, zapisana w 
Ewangeliarzu naprestolnym, który podpisał własnoręcznie ks. 
Nazariusz. Ewangeliarz ten znalazł się po 1660r. w cerkwi     
w Chotyczach11. Fundatorem i kolatorem nowej świątyni dla 
miejscowych prawosławnych był starosta parczewski Jan Karol 
Daniłowicz (spolszczone brzmienie: Danielewicz). 

                                                 
9 APL, ChWKP sygn. 5945, k. 1. 
10 G.J. Pelica, Kościół, op. cit., s.  182, 254, 280-298; G.J. Pelica, Duchowieństwo,  
11 ChWJW 1882, nr 22, s. 384-385. 

Prawosławie w Polsce 



 
 

 12

 Położona w dobrach królewskich cerkiew otrzymała przywilej 
króla Jana III Sobieskiego w 1696r., jednak w okresie konfliktów 
wstrząsających Rzeczpospolitą i presji antyprawosławnej na tle 
ingerencji Piotra I Wielkiego i jego następców w wewnętrzne 
sprawy I RP, dzierżawcy unikali łożenia na potrzeby parafii. 
Doprowadziło to świątynię parafialną i kaplicę cmentarną do ruiny.  

W protokole wizytacyjnym z 20 stycznia 1793r., 
przypominającym datę erekcji cerkwi „św. Antoniego i św. św. 
Bezsrebrników Kosmy i Damiana w Kolochowicach” - 
20.03.1696r., postulowano reperację ogrodzenia cmentarza, dwu-
dzwonowej dzwonnicy wraz z cerkwią. Proboszczem był ks. Stefan 
Skalski ur. 1766r., święcony przez bpa Pawła Skarbka 
Ważyńskiego 26.04.1791, uposażony za prezenta króla Stanisława 
A. Poniatowskiego, bezdzietny, mający „dwóch parobków i dwie 
dziwki”. Stwierdzono, że tylko Anastazja Źróbkówna odmieniła 
obrządek, wychodząc 6 lat temu za łacinnika, zaś w samej świątyni 
„był 1 konfesjonał dobry do słuchania spowiedzi”12. 

 
3. Konflikty społeczno-wyznaniowe i procesy kulturowe w XIX w. 

 
Od 14.06.1869r. trwały starania ksiedza A. Dudzińskiego                  

u Zarządzającego Sprawami Cerkiewno-Budowlanymi w Przywiś-
lańskim Kraju o nową świątynię, w miejsce całkiem zniszczonej 
unickiej. Uzyskawszy przychylność konsystorza, dziekana i 
biskupa, proboszcz pisał do władz gubernialnych w Siedlcach13: 
„Kolechowiccy parafianie chcieliby mieć błagoustrojemuju cerkow, 
ale nawet nie zdają sobie sprawy, jak wielkie są to koszty, 
przekraczające możliwości ich niewielkiego grosza; sami też nie 
podołają kosztom budowy nowej. Stara jest zresztą tak zniszczona, 
że niemożliwe jest jej remontowanie, przedstawia opłakany widok i 
budować trzeba szybko. Przez ściany wieje wiatr, zacieka 
deszczówka, podłoga zgniła, dach nie chroni od deszczu. Budynek 
cerkwi stoi na pewno ponad 300 lat. Wewnątrz wystrój przypomina 
kościoły łacińskie, znajdujące się na pograniczu z innowiercami, 
przy dość dużym szlaku handlowym”. 
 Z końcem 1879r. uruchomiono kredyt na nowy rok budżetowy, 
z przeznaczeniem na budowę świątyni w Kolechowicach. Mistrz 
ciesielski Bazyli Kobuz z Homla, na podstawie projektu 
gubernialnego architekta Tomasza Orłowskiego, tutejszego rodaka, 
wzniósł murowaną cerkiew. Po rozpisaniu przez Gajewskiego        
z Siedlec, uroczystego poświęcenia dokonał w dniu 9.02.1883r., na 
mocy decyzji Chełmskiego Zarządu Duchownego i bp. Modesta, 
ks. Teodor Lachowski dziekan włodawski. W rok później rozebrano 
starą unicką świątynię a z materiału postawiono dzwonnicę14.  
 W latach 1885-1887 administracja nosiła się z zamiarem 
zamknięcia kościoła rzymskokatolickiego w Ostrowie z uwagi na 
„silną polityczną akcję i łacińsko – polską propagandę” w tymże 
kościele oraz wśród ludności obydwu wyznań w Kolechowicach, 
Uścimowie i częściowo Sosnowicy. Do ówczesnego abpa 
Leoncjusza zażalenie i wnioski w sprawie „o przekazanie czczonej 
na całym Podlasiu Cudownej ikony Bożej Matki oraz gruntów          
i budynków cerkiewnych”, słał ks. Konstanty Romanowski, dziekan 
włodawski15. 
 Naczelnik Guberni Siedleckiej podczas pobytu we Włodawie 
zwrócił uwagę na potrzebę podjęcia pewnych kroków, celem 
uchronienia od katolicyzacji trzech ww. prawosławnych parafii. Było 
to przedmiotem obrad Chełmsko - Warszawskiego Konsystorza 
Duchownego w dniu 1 lipca 1887 roku. Referujący kwestię ks. K. 
Romanowski, jako główne zarzuty podał: „…księża w Ostrowie 
chrzczą dzieci prawosławnych rodziców: ks. Kożuchowski – Marię 
Kunaszyk, ks. Głowicki – Iwana Antoniuka, ks. Padziński – dzieci 
Andrzeja Maleszyka i Józefa Milaszczuka (…), chowają byłych 
unitów, np. Mateusza Bryka w 1877 r., ks. Leszczyński – Marię  

                                                 
12 UWL, ChKGK sygn. 135, s. 246-248. 
13 UWL, ChWKP sygn. 194, k. 2. 
14 APL, ChWKP sygn. 194, k.1-5; błędnie – w stosunku do danych archiwalnych - 
podaje imię konsekratora, okoliczności wybudowania i datę konsekracji W. 
Słobodian, por.: Tenże, op. cit., s. 229-230. 
15 APL, ChWKP sygn. 450, k. 1-2. 

Jóźwiak; udzielają ślubów b. unitom (ks. Leszczyński: Stanisławowi 
Drozdowi, prawosławnemu z Józefą Bodziak, b. unitką oraz Janowi 
Kozickiemu z prawosławną Paulą Kalisz w 1887); księża – 
Kaszewski, Paziński (?) - służat obiedni, spowiadają (…), 
odwiedzają domy b. unitów z modlitwą i poświęcają im paschalne 
chleby i pola, w Jamach, Tyśmienicy, Babiance głoszą 
propagandowe kazania o ucisku katolickiej wiary i modlą się za 
uciśnionych i prześladowanych za wiarę”. Jednak ChWKP ze 
względu na „prawdopodobne wzburzenie ludności…” polecił 
zaniechać zamiaru zamknięcia kościoła i represji wobec 
duchowieństwa rzymskiego16.  
 Do bardziej skandalicznych zdarzeń zaliczono poczynania 
organisty Bednarskiego i pobłogosławienie przez ks. Rybińskiego 
szkaplerzem Katarzyny Steć i cerkiewnego bratczyka b. unitę 
Karola Leca, bez ich wiedzy i prośby. W raportach zaznacza się, że 
oprócz parafialnego kościoła w Ostrowie „jest filialny św. Marii 
Magdaleny na cmentarzu w mieście Ostrowie i ksiądz katolicki z 
Sosnowicy chowa tam zmarłych, błogosławi śluby, spełniając 
pozostałe potrzeby”17. 
 Służbę przy cerkwi powierzano zwykle miejscowym, wśród 
których nie brakowało osób dobrze przygotowanych do różnych 
funkcji lub mianowano tych, którzy związali się małżeństwem     
z zamieszkałymi tutaj z dziada pradziada „ritus graeci”. Od 1891 
wdowa po psalmiście Józefie Prystupie, Olimpiada Prystupa 
otrzymywała 33 rb i 33 kop emerytury. Zamieszkiwała we wsi 
Kolechowice  wraz z trojgiem dzieci: Nadzieją (9 lat), Lubą (7)     
i Lidią (4)18. Ich potomkowie przeważnie nie utrzymują więzi     
z Kościołem prawosławnym. 

Proboszczowie:  ks. Paweł Górski (ur. 1810), święcenia 1832, 
adm. w Kolechowicach (1832-34), Ostrowie, Wereszczynie, 
Andrzejowie, prob. w Parczewie), zm. 183919. 
 Psalmiści kolechowiccy: od 1878 (?) do 1891 J. Prystupa, do 
30.09.1897 Eustachy Waliński, od 01.10.1897 r. Semen Rutskij (b. 
nauczyciel w Dańcach), Włodzimierz Dechnik (od 1898)20. 
Opiekunem cerkiewnym Stefan Chomik (1912). Darczyńcami 
cerkwi byli m.in.: Grzegorz Kowalczuk, Paweł Chomik, Ksienia 
Dziadko, Antoni Daszczyk (1898), Włodzimierz Koleśnik     
z Kolechowic w gm. Tyśmienica, Agata Bazeła z Zabiela k. Tarła, 
Paraskiewią Dziadko i Julianna Nawrocka, Antoni Brzyski, Agata     
i Anna Bryń, Maria i Stefan Kolesnik(ow)21. 

Warto zaznaczyć, że ks. A. Dudziński od 21.03.1914r. 
mianowany został przez arcybiskupa ojcem duchownym II okręgu 
włodawskiego22. 
 W 1893r. w promieniu 10 wiorst zamieszkiwało 523 parafian 
kolechowickich. Cerkiew murowaną na planie krzyża, oceniano na 
średnio utrzymaną; szczególnie czczona była stara ikona Matki 
Bożej w złoconej ryzie, umieszczona w gornom miestie przy ołtarzu 
w kiocie za szkłem; znajdował się na niej napis: „Na pamiątkę 
uratowania cesarza Aleksandra III i jego Rodziny z grożącego 
wielkiego niebezpieczeństwa 17 października 1888r. Ofiarował 
Grzegorz Lis”. Podczas wizyty w dniu 8 maja 1893 bp lubelski 
Gedeon odwiedził miejscową, prowadzoną przez ministerstwo 
szkołę publiczną, w której uczyło się 40 chłopców23.  
 Dodatkową mobilizacją do ufundowania nowej świątyni 
prawosławnej był fakt silnego oddziaływania na unicko – 
prawosławną społeczność, duchowieństwa pobliskiej 
rzymskokatolickiej parafii w Ostrowie Lubelskim i świadomość 
masowego udziału wyznawców obrządku „grecko – słowiańskiego” 
z tej części Lubelszczyzny, w powstaniu styczniowym (Rewolucji 
Polskiej) 1863-1864. Na tym obszarze funkcjonowały najbitniejsze 

                                                 
16 APL, ChWKP sygn. 450, k. 3-16. 
17 APL, ChWKP sygn. 450, k. 3-13. 
18 APL, DKO sygn. 20 s. 329. 
19 W. Kołbuk, Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835-1875, Lublin 
1992, s. 129. 
20 APL, ChWKP sygn. 7927, k. 2-3, pismo ks. Ignacego Pajewskiego, dziekana I 
okręgu włodawskiego z 12.10.1898 r.; ChWJW 1897, nr 21 s. 386. 
21 APL, ChWKP sygn. 7927, k. 1-3; APL, KChP sygn. 2709, całość. 
22 APL, RGCh sygn. 16, s. 278-279. 
23 ChWJW 1893 nr 16 s. 277. 
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oddziały partyzanckie, agendy Rządu Narodowego i członkowie 
Frakcji „Czerwonych”, jak Bogdanowicze z Bogdanki, o anty-
moskiewskim nastawieniu. Presja polityczna i rosyjskie represje 
wojskowe, przy znajomości odmiennej sytuacji Kościoła 
prawosławnego w Carstwie Rosyjskim niż Kościoła katolickiego na 
ziemiach polskich, spowodowały, że wrogość przeniosła się na 
sferę wyznaniową i na prawosławie. W tych okolicznościach, w II 
połowie XIX w., nastąpiła atrofia rodzimego prawosławia jako 
wschodniosłowiańskiej tradycji, polskiego wyznania i rdzennego 
obrządku. Odtąd, szczególnie tutaj zaczęto postrzegać je jako 
synonim rusyfikacji, niewoli wojskowo – politycznej i walki 
kulturowej.  
 O „silnej łacińsko – polskiej propagandzie w kościele                
w Ostrowie Podlaskim” (Lubelskim), Uścimowie, Kolechowicach       
i Sosnowicy oraz „bezkarności księży rzymskokatolickich wobec 
konsekwencji administracyjnych”, mówiono w kręgach administracji 
rosyjskiej, postulując zamknięcie kościoła w Ostrowie w latach 
1885-1888. Wobec licznych aresztowań i wyroków zesłania, 
dotykających miejscowych kmieci i biedotę, o zamknięcie kościoła 
wnioskował m.in. ks. Konstanty Romanowski, dziekan włodawski. 
Oprócz uniknięcia latynizacji, chciał przerwania pasma represji, 
które nie dotykały wówczas już duchowieństwa rzymskokatolic-
kiego, lecz wyłącznie laikatu różnych wyznań chrześcijańskich z b. 
unitami i katolikami rzymskimi na czele. Część wiernych obydwu 
obrządków Kościoła rzymskokatolickiego na obszarze nad 
Wieprzem, Świnką, Huczwą i Bugiem, salwowała się już wcześniej 
przyjęciem wyznania luterańskiego (ewangelicyzacja oznaczała 
wejście pod kuratelę państwa pruskiego); przynależność do niego 
chroniła od represji na mocy uzgodnień władz Prus i Rosji24. 
 
  

4. Po wejściu w XX wiek 
 
10 lipca 1902 roku bp lubelski German poświęcił prawosławną 

cerkiew cmentarną w Kolechowicach, nadając jej imiona św. 
Antoniego i św. męczennicy Zofii. Uroczystość rozpoczęła się ok. 
godz. 100 w przeddzień, gdy władyka wraz z orszakiem przybył z 
dworca w Lubartowie i został powitany chlebem i solą przez 
duchowieństwo i parafian. W miejscowej cerkwi parafialnej ks. 
proboszcz (od 1893 r.) Antoni Dudziński odsłużył krótki molebień a 
przybyły bp German wygłosił pasterskie słowo, udając się 
następnie do domu parafialnego. O godz. 17.00 rozpoczęło się 
Całonocne Czuwanie równocześnie w parafialnej i cmentarnej 
cerkwi. Świątynia, mogąca pomieścić ok. 150 osób, posiadająca 
jedną kopułę z dachem pokrytym dachówką, została wymurowana 
na mogile zmarłej matuszki ks. A. Dudzińskiego Zofii (ur. 1825, 
córka ks. Stefana Skalskiego, zmarłego 1825)25. Cerkiew 
wybudowano wyłącznie ze środków ks. Dudzińskiego (ponad 4 tys. 
rubli). Poświęcenie rozpoczęło się o 8.30 dnia 10 lipca Boska 
Liturgią w asyście kustosza chełmskiej katedry ks. prot. Mikołaja 
Glińskiego, proboszcz z Ostrowa ks. Antoniego Biedzio, 
proboszcza z Dratowa ks. Terencjusz Teodorowicza i proboszcza 
parafii w  Woli Wereszczyńskiej ks. Teodora Lebiedzieńskiego. Po 
Liturgii i panichidzie lubelski władyka wygłosił homilię do wiernych. 
W uroczystościach udział wzięło ok. 500 osób, w większości 
miejscowych26. 
 Podczas upalnego lata „od niedogaszonej świecy 8 sierpnia 
1911r. wybuchł pożar, spaliły się obłaczenija ołtarzowe, osmalony 
został sam prestoł. Nienaruszony pozostał św. Antymins i leżące 
na prestole święcone przedmioty liturgiczne. Skutki zostały 
usunięte…” Z błogosławieństwa abp. Eulogiusza rekonsekrowano 
cerkiew. „Dnia 30.09.1911r. ks. Ignacy Krynicki dziekan I okręgu 
włodawskiego, proboszcz z Lubienia, poświęcił świątynię                
z udziałem ks. A. Dudzińskiego, ks. Teodora Lebiedzińskiego,      

                                                 
24 APL, ChWKP sygn. 450, 1-16. Mówiło się: ksiądz łaciński pochowa unitę, 
weźmie pieniądze a na Sybir lub do więzienia jedzie rodzina unity; w najlepszym 
razie płaci karę lub odbywa karę aresztu.  
25 APL, ChZD sygn. X356, k. 12-15. 
26 ChWJW 1902, nr 34 s. 408. 

ks. Jana Różańskiego, ks. Aleksandra Matyszczuka”. Po 
oświęceniu dziekan wygłosił słowo o znaczeniu świątyni w ludzkim 
życiu. Obecni byli parafianie z sąsiednich parafii. Pod koniec 
Liturgii „wybuchł nagły pożar w niedalekiej odległości od świątyni     
i budynków parafialnych. Pięcioro parafian Kolechowic zostało 
poszkodowanych w pożarze – spaliły się brogi, spichlerze 
zbożowe”27. 

Dzieło niszczenia nieruchomości cerkiewnych rozpoczęła     
I wojna światowa; podczas bieżeństwa wywieziono dzwony     
i utensylia oraz zniszczono dzwonnicę, natomiast wojska 
austriackie i ludność pobliskich miejscowości rozgrabiła mienie 
parafialne i wyposażenie cerkwi. Archiwum z cennymi ekspo-
natami, księgi parafialne i niektóre ikony trafiły do Ostrowa 
Lubelskiego. Starosta Powiatowy w Parczewie zadecydował, że 
„cerkiew w Kolechowicach winna być mojem zdaniem rozebrana” 
(raport datowany na 4.06.1929r.), ale rozbiórkę przerwano po 
interwencji Wojewody Lubelskiego z racji „dawności” parafii. 
Rozebrano wówczas cerkwie w Ostrowie i Parczewie (materiał na 
budowę szkół) oraz w Lejnie - 18.10.1929r.  poparto wniosek 
Komisji Szacunkowej, aby materiał przekazać „rzymskokatolic-
kiemu proboszczowi na pobudowanie czytelni i organistówki”28. 

Ocalała z zagrożenia kolejną falą rewindykacyjno – 
likwidacyjną w II RP świątynia, w połowie dwudziestolecia 
międzywojennego została opisana następująco: Cerkiew „Kuźmy 
Demjana”29 (św. św. Kosmy i Damiana – przyp. GJP) z cegły, 
istniejąca od 40 lat, w 1929 roku była remontowana i pozostaje 
czynna – dla 180 prawosławnych; katolików na terenie 
kolechowickiej parafii  zamieszkiwało 350 (dane z 1929). W pobliżu 
cerkiew w Ostrowie Siedleckim „Matki Bożej Kazańskiej”, którą 
pobudował kupiec z Moskwy w 1890r.; katolików 2958, 
prawosławnych 37; w latach 1915-18 nieczynna i w wojnę 
zniszczona, w 1928r. zabrana przez Starostwo Powiatowe we 
Włodawie na szkołę w Ostrowie30. 
   
 Bezpośrednio po wyborach parlamentarnych w 1928r. „ze 
względów natury politycznej” otwarto 15 prawosławnych „placówek 
kultu religijnego bez prawa prowadzenia akt stanu cywilnego i bez 
etatu w zasiłkach rządowych dla duchownego”. Wśród tych 
placówek znalazły się Kolechowice, jako filia parafii w Sosnowicy, 
Dratowie a następnie w Lublinie31. Znaną  i zasłużoną dla 
Kolechowic postacią był Władysław (Włodzimierz) Dziadko, 
formalnie - opiekun cerkiewny z Dratowa. „Wobec upadku ducha 
religijnego po wojnie” – jak głosił apel metropolity Dionizego, 
prowadził nabożeństwa w kaplicy cmentarnej w Kolechowicach. 
Miało to miejsce np. w dniach 6, 12, 19 i 26 grudnia 1926 roku, gdy 
z powodu warunków atmosferycznych żaden z księży nie był w 
stanie dojechać. W. Dziadko wspomagał także posługę 
wędrownych misjonarzy, prowadząc np. chóry. Został pochowany 
na prawosławnym cmentarzu w Kolechowicach32. 
 Dane spisowe z 1931r. informują o liczbie 36 137 w powiecie 
włodawskim i 2000 prawosławnych w pow. lubartowskim, z których 
większość przynależała do parafii w Kolechowicach i w Dratowie,    
a część – do lubelskiej Przemienienia Pańskiego. Przy strategii 
sekowania i dyskryminowania Prawosławia, akcji rewindykacyjno – 
likwidacyjnej ze strony organów administracji rządowej i kościelnej, 
pracę etatowych, diecezjalnych księży wspierali wędrowni mnisi, 
którzy jako misjonarze działali także w powiatach lubartowskim, 
włodawskim i bialskim. W okolicach Kolechowic per pedes 
Apostolorum posługiwali ojcowie: Mitrofan Stelmaszuk, Meliton 
Jarmus, Chrystofor Kość, Ardalion Karpica, Warłaam Cichocki     

                                                 
27 APL, KChP sygn. 2639, całość. 
28 APL, UWL WSP sygn. 671, s. 37-39. 
29 Brzmienie oryginału: APL, UWL WSP sygn. 1495, s. 33-34, raport organów 
bezpieczeństwa dla Wojewody Lubelskiego w 1929 r. 
30 APL, UWL WSP sygn. 1495, s. 43-4. 
31 APL, UWL WSP sygn. 641, s. 352-354, za: G.J. Pelica, Kościół…, op. cit., s. 
246.257. Rząd obawiał się ukrainizacji ze strony neounii i Kościoła 
greckokatolickiego oraz przystąpił do realizowania ustaleń wynikających z 
autokefalii w 1925 r.  
32 APL, UWL WSP sygn. 1534, s. 48-50. 
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i Marek Jakimczuk, zaś w samych Kolechowicach – o. hieromnich 
Sawa Kowalczuk33.  
 
 Prawosławni z gm. Tyśmienica grzebali swoich zmarłych na 
cmentarzu w Ostrowie Lubelskim (d. Siedleckim lub Podlaskim), 
ale od 7 grudnia 1937r. odebrano im to prawo. Ponieważ cmentarz 
przy cerkwi w Kolechowicach oceniano jako „zbyt szczupły”, 
wysłano w tej sprawie delegację do Urzędu Wojewódzkiego            
w Lublinie w osobach Igora i Aleksandra Bzomy. Jednak dopiero 
interwencja metropolity Dionizego przyczyniła się do 
poważniejszego potraktowania problemu w całym województwie, 
ale i tak wszystko zależało od dobrej woli „ordynariusza miejsca”. 
Istotny dla sprawy fragment pisma Metropolity do lubelskich władz 
wojewódzkich brzmiał: „Jak mnie informują, w niektórych wsiach 
okręgu bialskiego, rzymskokatoliccy księża czynią przeszkody do 
grzebania zmarłych oraz odprawiania nabożeństw żałobnych na 
cmentarzach ogólnych, przy czym za miejsce na tych cmentarzach 
wyznaczane są bardzo wysokie opłaty. Uprzejmie proszę Jego 
Wysokość Pana Wojewodę o wydanie odpowiednich zarządzeń, by 
w tych wsiach województwa lubelskiego, gdzie na cmentarzach 
ogólnych przydzielane są miejsca dla grzebania zmarłych wyznania 
prawosławnego, nie były stawiane przeszkody ze strony ducho-
wieństwa rzymskokatolickiego w pogrzebach oraz, by miejsca te 
zostały przekazane duchowieństwu prawosławnemu      z prawem 
prowadzenia rejestracji zmarłych i ściągania na korzyść miejscowej 
parafii prawosławnej odpowiednich opłat. Dionizy”34.  
  W dniu 13.07.1938r. podczas trzeciego etapu akcji likwida-
cyjno-rewindykacyjnej dokończono rozbiórki zniszczonej już cerkwi 
parafialnej (w literaturze mylonej z cerkwią w Uhninie lub Hołownie) 
i częściowo zburzono kaplicę cmentarną35. Placówka filialna w 
1938r., znalazła się wśród 13 parafii powiatu i dekanatu 
włodawskiego, obsługiwanych przez proboszcza i psalmistę na 
państwowych etatach w 1939 r. Położona na cmentarzu świątynia, 
budynki mieszkalne i gospodarcze dla kleru w pobliskiej kolonii i 65 
ha (!) gruntu, będących w dyspozycji parafii, nie zdołały przywrócić 
ani najdawniejszej świetności, ani niedawnego dynamizmu życia 
parafialnego36. Podupadając materialnie i demograficznie 
Kolechowice przetrwały okres wojny i okupacji. Parafia przestała 
istnieć w 1946r.; reaktywowano ją jako filię parafii katedralnej 
lubelskiej w 1989r.  Życie parafialne i posługa liturgiczna były 
stopniowo przywracane od 1985r. a odrestaurowaną cerkiew 
wyświęcono we wrześniu 1987r. Najbardziej bezlitosna okazała się 
„demografia”     i na przełomie Tysiącleci nastąpił niemal całkowity 
odpływ wiernych z okolic kolechowickiej cerkwi. Obecnie opiekę 
nad świątynią sprawuje o. prot. Andrzej Łoś z Lublina; nabo-
żeństwa odbywają się wg potrzeb, przeważnie w liturgiczne 
wspomnienie patronów w listopadzie, kiedy to potomkowie 
dawnych prawosławnych wspominają swoich bliskich zmarłych na 
tutejszym cmentarzu. Formalne administrowanie i posługa 
duchowa należały do kleru lubelskiego i włodawskiego; po 1945 
roku sprawowali je wg potrzeb: ks. prot. Aleksy Baranow (1945-61), 
ks. Eugeniusz Lachocki (1945-47), ks. Piotr Weremczuk (1963-70), 
ks. prot. Piotr Kosacki (1963-78), ks. prot. Bazyli Roszczenko 
(1979-89), ks. Jerzy Ignaciuk (1982-89), ks. Aleksy Andrejuk (1989-
91), ks. Mirosław Wiszniewski (1991-95), ks. Andrzej Łoś (1995-
2011). Pod opieką duchowieństwa lubelskiego cerkiew i związana z 
nią diasporalna społeczność przetrwały najtrudniejsze lata 
powojenne; jednak akcja „Wisła” oraz czynniki demograficzno – 
ekonomiczne    i polityczno-społeczne spowodowały atrofię życia 
religijnego aż do wyniszczenia biologicznego. Opiekunem cerkwi 
spośród laikatu jest obecnie Jan Koczmeła z Parczewa. 

 
Dr Grzegorz Jacek Pelica, maj 2011. 

                                                 
33 G.J. Pelica, Kościół…, op. cit., s. 38-39.181-182.254.332. 
34 APL, UWL WSP sygn. 705, s. 222.230-248. 
35 Por. W. Słobodian, s. 229-230. 
36 Por.: G.J. Pelica, Duchowieństwo prawosławne w województwie lubelskim w 
latach 1918-1939. Praca magisterska napisana w Zakładzie Historii Najnowszej 
UMCS pod kierunkiem dra Emila Horocha, Lublin 1993, s. 22-26. Zob. także G.J. 
Pelica, Kościół…, op. cit., s. 291-294 oraz przypisy i objaśnienia. 

Prawosławie w historii Gdańska                  
- uzupełnienia i polemika 

 
Na łamach kilku Biuletynów Informacyjnych Bractwa prezen-

towaliśmy artykuły poświęcone historii Prawosławia w Gdańsku 
autorstwa pana Walentego Gierasimiuka. Jest to bardzo ciekawa 
monografia prawosławia nie tylko Gdańska, ale również prawo-
sławia w Polsce, począwszy od czasów św. św. Cyryla i Metodego. 
Autor odwołuje się do niezwykle bogatej bibliografii. Ukazuje 
historię prawosławnej diaspory w wymiarze historycznym i 
wydarzeń światowych na przestrzeni 1000 lat. Czyni liczne 
krytyczne uwagi wielu znanym postaciom światowej kultury, jak np. 
Andre Malraux. 

Nie jest moim zadaniem dokonywać analizy i recenzować 
całości opracowania. Niewątpliwie autor poświęcił wiele czasu, by 
opracowanie to powstało, wykazując dużą wiedzę historyczną  i nie 
tylko. Powstała całkiem duża broszurka licząca ponad 40 stron. 
Trochę szkoda, że w monografii  zabrakło zdjęć. 

Czytając historię prawosławia w Gdańsku chciałbym tu zwrócić 
uwagę na niektóre fakty, nie do końca odpowiadające prawdzie. 
Dotyczy to zwłaszcza życiorysu i okresu proboszczowania     
o. Aleksandra Tomkowida w parafii św. Eliasza w Dojlidach. Pan 

Walenty Gierasimiuk napisał: „31 marca 1985 roku obowiązki 
proboszcza parafii św. Mikołaja w Gdańsku przejął o. Aleksander 
Tomkowid. Przybył on z Łodzi, gdzie był proboszczem     
i sekretarzem ówczesnego biskupa Sawy, a po nim - biskupa 
Szymona. O. Aleksander przybył do Gdańska mając za sobą 
olbrzymie doświadczenie w funkcjonowaniu w niezwykle złożonej    
i trudnej dla Cerkwi sytuacji. Zdobył uznanie wiernych za 
konsekwencję i odwagę w realizowaniu celów Cerkwi, poczynając 
od swojej pierwszej parafii w oddalonej przygranicznej Jałówce. 
Tam, wraz z parafianami, szybko odbudował spaloną     
w tajemniczym pożarze cerkiew… Jego energię, niezłomność     
i wytrwałość w służbie Cerkwi próbowała złamać służba 
bezpieczeństwa, nakazując mu opuszczenie Jałówki w ciągu 24 
godzin!!! Kapliczka w Białymstoku – Dojlidach była jego następnym 
miejscem służby. I tu zdołał obejść nakazy, zakazy, ograniczenia    
i dokonał rzeczy niebywałej - wybudował piękną cerkiew, oficjalnie 
nazywając swoje działania „remontem kaplicy”. Tego mu nie 
darowano i nakazano przeniesienie go. Biskup Łódzki Sawa 
mianował go swoim sekretarzem i proboszczem katedry św. 
Aleksandra Newskiego w Łodzi, zapewniając mu ochronę i opiekę”. 

Nie będę spekulował na temat przyczyn przeniesienia     
o. Aleksandra z Jałówki do Dojlid. Był koniec listopada 1953r., 
niedziela, pochmurny – słotny dzień. W tym czasie przysługiwałem     
w ołtarzu ówczesnemu pierwszemu powojennemu proboszczowi 
dojlidzkiej parafii o. Mikołajowi  Pasternackiemu. Spóźniłem się 
trochę na utrenię. Ojciec Pasternacki już służył. Wchodzę za 
carskie wrota, przykładam się do ołtarza i kątem oka widzę stojącą 
za ikonostasem postać ubraną w sutannę, w szarym 
podgumowanym  prochowcu, jakie w tamtym okresie były modne. 
Człowiek był młody, z ładnym czarnym wąsikiem. Podszedłem 
poprosiłem o błogosławieństwo. Nabożeństwo poranne dobiegło 
końca. Rozpoczęła się liturgia. Młody batiuszka stał biernie     
w ołtarzu. Po wielkim kanonie eucharystycznym o. Mikołaj przerwał 
służbę i przedstawił nowego proboszcza ojca Aleksandra 
Tomkowida, który podjął trudy duchowej opieki w parafii liczącej    
w tym czasie nie więcej niż 60 rodzin.  

Przeniesienie o. Tomkowida do Łodzi nie nastąpiło z powodu 
„remontu kaplicy” - którą wybudowano w latach 50-tych XX w. 
Ojciec Aleksander Tomkowid dwukrotnie rozbudowywał cerkiew 
św. Eliasza w Dojlidach. Cerkiew pierwotnie mieściła się w dawnym 
grobowcu Rüdigerów. Dzisiaj jest to część za ikonostasem -     
w prezbiterium, z charakterystycznym parabolicznym, łukowatym 
sufitem. Pierwszy raz, w latach 1955 - 1956 dobudowano nawę 
główną z przedsionkiem o wymiarach 6x9m oraz drewnianą 
dzwonnicę z chórem (vide - Fot.1). Na dalszym planie widoczny 
jest fragment grobowca z dwiema kolumienkami i ozdobną 
metalową  attyką między nimi. 
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Jednym z pierwszoplanowych zadań o. Aleksandra Tomkowida 
była budowa domu parafialnego, gdyż mieszkał on kącikiem          
w wynajętym mieszkaniu. Po zakończeniu rozbudowy cerkwi 
niemal natychmiast przystąpiono do budowy domu parafialnego. 
Dom ukończono w 1959r. Drugi raz, po rozbudowie świątynia 
uzyskała kształt i obrys, jak w dniu dzisiejszym (Fot.2). W latach 
1963 - 1970 poszerzono świątynię, nadbudowano kopułę jak też 
świetlicę i chrzcielnicę nad częścią ikonostasową, wybudowano 
nową dzwonnicę. Trzeci raz, już za probostwa o. Aleksego 
Nestorowicza dobudowano absydę (Fot.3). Po okresie rozbudowy 
nastąpił okres stabilizacji. Parafia umacniała się, przybywało 
wiernych. Jednemu duchownemu było za ciężko. W połowie lat 70-
tych przybył do Dojlid młody wikary o. Aleksander Wysocki. Jednak 
jesienią 1979r. w Dojlidach wybuchł konflikt między wikarym, 
wspieranym przez grupę wiernych a proboszczem. Zbuntowani 
parafianie domagali się ustąpienia proboszcza na rzecz ks. 
Wysockiego. Większość parafian stanęła w obronie o. Aleksandra 
Tomkowida. Stronnicy wikarego posunęli się do radykalnego 
rozwiązania, zamknęli cerkiew, drzwi zabijając deskami. Był to czyn 
świętokradczy, niegodny prawosławnego chrześcijanina. Prestiż 
Cerkwi, parafii jak i prawosławnych w Polsce został nadszarpnięty. 
Przez pewien czas nabożeństw nie odprawiano, gdyż „buntownicy” 
dzień i noc stróżowali, nikogo nie dopuszczając do wejścia. Abp 
Nikanor ostatecznie podjął decyzję i o. Aleksandra przeniesiono do 
Łodzi,  a wikarego - do diecezji warszawsko-bielskiej. 
   

    
 
Widok cerkwi po 1 rozbudowie                 Widok cerkwi po 2 rozbudowie 

          
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Widok cerkwi po  trzeciej rozbudowie - z dobudowaną absydą. 

 
Dalej p. Walenty Gierasimiuk pisze: „Rodzicami o. Aleksandra 

Tomkowida byli prawosławni głęboko religijni emigranci rosyjscy. 
Zmarli oni zamęczeni przez niemieckiego okupanta”. 

Tu też autor minął się z prawdą. Otóż rodzice o. Aleksandra 
przeżyli wojnę i okupację niemiecką. Mieszkali w Warszawie. 
Corocznie święta Bożego Narodzenia, Paschę i święto parafialne 
św. Eliasza spędzali w Białymstoku. Po osiągnięciu wieku 
emerytalnego przez kilka lat mieszkali w Dojlidach na plebanii. 
Ojciec był członkiem rady parafialnej. Po śmierci rodzice zostali 
pochowani w Dojlidach. Po opuszczeniu na przełomie lat 
1979/1980 przez o. Aleksandra Białegostoku, prochy rodziców były 
ekshumowane i przeniesione na cmentarz  wolski w Warszawie.   
W którym roku - nie pamiętam. Ale za życia o. Aleksandra i jego 

posługi w Łodzi i Gdańsku był jeszcze w Dojlidach pomnik po 
rodzicach. Teraz jest w tym miejscu pusto. Podczas wojny – ale nie 
powiem w jakich okolicznościach, czy w obozie czy w powstaniu 
warszawskim - ojciec Aleksander stracił rodzeństwo, dwóch braci    
i siostrę. Jak opowiadał,  jemu również  śmierć zaglądała  w oczy. 
Pewnego razu został ujęty w łapance. Co dziesiąty człowiek     
z łapanki miał być rozstrzelany. Odliczanie wypadło na     
o. Aleksandra. W wyniku jakiegoś zamieszania złapani zmienili 
miejsca w szeregu. Tym razem los uśmiechnął się, ojciec 
Aleksander był uratowany. Zginął ktoś inny, bezimienny człowiek 
za którego o. Aleksander stale się modlił. Ten epizod zaważył na 
tym, że o. Aleksander postanowił zostać duchownym. 

Pan Walenty Gierasimiuk wspomina również innego 
proboszcza gdańskiej cerkwi św. Mikołaja: „O. Borys Szwarckopf 
był proboszczem parafii w Gdańsku  w latach 1956 – 1976.     
W okresie jego służby wspólnota prawosławna aglomeracji 
trójmiejskiej liczyła około trzech tysięcy wiernych! O. Borys 
zabezpieczył cerkiew i jej otoczenie odpowiednim ogrodzeniem 
chroniąc ją przed wandalami. W 1976r. o. Borys Szwarckopf 
opuścił gdańską parafię, a nawet Polski i wyemigrował wraz     
z rodziną do Stanów Zjednoczonych”. 

Należy w tym miejscu dodać, że w okresie służenia o. Borysa 
przez pewien czas na przełomie lat 1962 i 1963 chórem parafii w 
Gdańsku dyrygował p. Eugeniusz Nowik, absolwent 1. rocznika 
CHAT, były parafianin cerkwi „światoilińskiej” w białostockich 
Dojlidach.  W latach 1951-1952 p. Eugeniusz również przysługiwał 
w dojlidzkiej cerkwi. W 1953r. rozpoczął naukę w Prawosławnym 
Seminarium Duchownym w Warszawie, wraz z obecnym 
metropolitą naszej Cerkwi Sawą. Po ukończeniu Seminarium 
Duchownego podjął studia na CHAT. Podczas studiów często 
dyrygował chórem w Dojlidach. Dzisiaj Eugeniusz Nowik dyryguje 
chórem w parafii St. Spirydona w Seattle na zachodnim Wybrzeżu 
USA. Ostatnio był w Polsce na zjeździe absolwentów pierwszego 
rocznika Sekcji Prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej. Absolwenci świętowali 50-lecie ukończenia studiów. 

Aleksander Sołowianowicz, Białystok       
 

Czyżby powrót akcji burzenia cerkwi w Polsce? 
 

8 grudnia 2011r. doszło do zdewastowania jedynego w Polsce 
prawosławnego skitu św. św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko - 
Pieczerskich  w miejscowości Odrynki, koło Hajnówki. 

Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce poinformowała, że 
zerwany został krzyż z kopuły na bramie wjazdowej do skitu. 
(poniżej fotografia), zniszczona zostały m.in. pasieka i drzewka 
przy kładce prowadzącej przez rozlewiska do skitu. Ponadto 
odcięto przewód łączący agregat prądotwórczy z budynkami 
pustelni, a także zepchnięto traktor  z przyczepą do rowu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zniszczony krzyż nad bramą wejściową do skitu (za www.cerkiew.pl) 

 
Opiekujący się pustelnią w Odrynkach ojciec Gabriel najbardziej 
jednak ubolewa nad tym, jak złoczyńcy potraktowali krzyż 
prawosławny na bramie wejściowej. Pozłoconą kopułę zniszczono 
wyrywając krzyż i zrzucając z wysokości. Policjanci znaleźli go 
porzuconego kilkaset metrów dalej. 
 Boże wybacz im, bo nie wiedzieli co czynili. 

Redakcja  
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Podziękowanie naszym darczyńcom 
                                                                                                                                                                                                                                        

Zarząd Główny Bractwa gorąco dziękuje wszystkim darczyń-
com, którzy w bieżącym roku, w swoich rozliczeniach podatkowych 
zechcieli zadeklarować 1 % odpisu od podatku dochodowego za 
2010 rok na rzecz naszego Stowarzyszenia. Dzięki Państwa 
deklaracjom krajowe Urzędy Skarbowe przekazały w lipcu i sierp-
niu br. na konto naszego Bractwa dotację w łącznej kwocie 
98 404,45 zł. Dzięki Waszej pomocy materialnej Stowarzyszenie 
realizuje szereg nowych inicjatyw w zakresie oświaty, kultury 
i tradycji prawosławnej, a także wspiera prawosławne monastery 
i parafie.  Poniżej prezentujemy otrzymaną grudniu 2011r. z Urzędu 
Skarbowego w Białymstoku listę darczyńców, którzy wyrazili zgodę 
na ujawnienie swoich nazwisk. Tym wszystkim, a także wielu innym 
naszym bezimiennym darczyńcom gorąco dziękujemy.  

 
  

Lista darczyńców odpisu 1% od podatku za 2010 rok 
 
Augustów: Bożena Diemjaniuk 
 
Bagniuki: Marek Bagniuk 
 
Barczewo: Jan Naumiuk 
 
Biała Podlaska: Anna Ciołek, Konstanty i Julia Kiryluk, Agnieszka Kiryluk,  
Eugeniusz Gołub, Jerzy i Krystyna Ciołek, Grażyna Gołub 
 
Białowieża: Sergiusz Korch, Olga Korch 
 
Białystok: Jan Zacharczuk, Danuta Górnikiewicz, Halina Leszczyńska, 
Wiera Greczan, Anatol i Walentyna Tiszenko, Arkadiusz Ptaszyński, 
Grzegorz i Aleksandra Filipczuk, Łukasz Nazaruk, Nadzieja i Stefan 
Stepaniuk, Nadzieja Kononiuk, Grzegorz Maleszewski, Łukasz Kot, Wioletta 
Pacholska, Sławomir Augustowski, Katarzyna Kolada, Józef Danieluk, 
Krystyna i Mirosław Jakuc, Jan i Tamara Parfieniuk, Mieczysław Gawryluk, 
Mirosław Fiedoruk, Aleksander i Anna Sosna, Halina Borowik, Jerzy              
i Marzanna Romaniuk, Włodzimierz i Olga Karpiuk, Sławomir i Halina 
Nazaruk, Zofia Kiełbasa, Stefan Ignaciuk, Barbarai Andrzej Tynkiewicz, 
Ewa Sacharczuk, Antoni Gryciuk, Eugenia Pietryszyk, Aleksander Biszczuk, 
Piotr Kondratowicz, Jan Matwiejuk, Głafira Sidorczuk, Lucja Nimierowicz, 
Stanisław i Jolanta Augustowscy, Halina Oniszczuk, Nina Jaświłowicz-
Daniluk i Eugeniusz Daniluk, Eugeniusz i Jolanta Żak, Aleksander i Olga 
Sacharczuk, Maria Martyniuk, Taisa Panasiuk, Arkadiusz Ptaszyński, Irena 
Wasiluk, Adam Buraczewski, Helena i Walenty Iljaszuk, Bazyli Kiendyś         
i Nona Dąbrowska-Kiendyś, Irena Siemieniuk, Raisa Gryko, Mirosław            
i Anna Wiktoruk, Mikołaj Skrocki, Irena Maksimiuk, Włodzimierz i Irena 
Nielipińscy, Jan Siliwonik, Irena Miejłuk, Piotr Chomiuk, Nina Kateszczenko, 
Paweł Markiewicz, Jan i Małgorzata Kot, Leon i Helena Aleksiejuk, Aleksy    
i Irena Troc, Katarzyna Kiersnowska, Bogusława Gryko, Grzegorz                 
i Bogusława Nazaruk, Jacek Hryniewicki, Lucja Szarkowska, Anatol i Raisa 
Osienik, Julianna Jonik, Anatol Bacharewicz, Władysław Jacewicz, Jan         
i Zinaida Leszczyńscy, Helena i Aleksander Ignaciuk, Dorota Maleszewska, 
Nina Polech, Halina Leszczyńska, Mirosława Gorustowicz, Marek Gryko, 
Irena i Grzegorz Treszczotko, Katarzyna Jacewicz, Irena Taran-Willi, 
Wiesław Leszczuk, Zinaida i Włodzimierz Prokopczuk, Anatol i Taisa 
Siemieniako, Jerzy i Irena Górscy, Anna Anisimowicz, Włodzimierz Groch, 
Marek Tymosiuk i Irena Ostaszewska-Tymosiuk, Anna i Włodzimierz 
Mazuruk, Jan i Alina Smyk, Andrzej Kaczan, Witalis i Olga Owłasiuk, 
Zbigniew i Halina Raciborscy, Anna Gryniewicka, Maria Daliga, Eugeniusz 
Ziniewicz, Irena i Jarosław Werdoni, Renata i Tomasz Ostapczuk, Tamara 
Maksimiuk, Angelina Oniszczuk, Aleksander i Kira Lewczuk, Michał i Irena 
Krasowscy, Marcin i Iwona Rubczewscy, Walentyna Jakoniuk, Mirosław 
Sidorczuk, Barbara Biszczuk, Ewa Hryniewicka, Mikołaj Grynkiewicz, Halina 
Krupicka, Dariusz i Katarzyna Kruglicz, Jarosław i Barbara Uścinowicz, 
Nina Polech, Mikołaj Wasiluk, Witold i Nadzieja Buraczewscy, Joanna 
Czaczkowska, Jarosław i Aneta Szymańscy, Andrzej Biruk, Grzegorz 
Skiepko, Eugenia Opolska, Dorota Cimoszuk, Leon i Krystyna Misiejuk, 
Janusz Pańkowski, Walenty i Krystyna Oniszczuk, Elżbieta i Mirosław 
Broniewicz, Julita Majewska, Aleksander i Lidia Sołowianowicz, Jarosław 
Charkiewicz, Dorota Sienkiewicz-Charkiewicz, Rościsław i Walentyna 
Supronik, Sławomir Gorustowicz, Piotr Chomiuk, Andrzej   i Julia Szeps, 
Tomasz Teleszewski, Aleksy Łapko i Grażyna Maliszewska-Łapko, Joanna 
Filimoniuk, Bogdan i Joanna Misiejuk, Andrzej Kiejko, Teodor i Olga 
Skiepko, Jerzy i Barbara Giba, Anna Kalinowska, Sylwia Onopiuk, Urszula    

i Aleksander Wasyluk, Sergiusz Omelczuk, Walenty i Nika Wysoccy,   
Andrzej i Nadzieja Łapko, Luba Doroszkiewicz, Mikołaj Pańkowski, Maria 
Wasyluk, Antoni i Halina Szpiganowicz, Jerzy i Aneta Putko, Andrzej  i Alina 
Tyniewiccy, Eugeniusz Sołowianowicz, Jan Praga, Aleksy Mularczyk, 
Nadzieja Nazaruk, Andrzej i Anna Omelczuk, Adam i Anna Musiuk, 
Mirosław Filimoniuk, Andrzej i Alina Szkiłądź, Katarzyna Popławska, 
Konstanty Masalski, Joanna Sołowianowicz, Piotr Leonowicz, Aleksy i 
Monika Kordiukiewicz. 
 
Bielsk Podlaski: Jerzy i Eugenia Kordiukiewicz, Maria Wieremczuk, 
Aleksander i Barbara Czyżewscy, Michał Starczewski, Mikołaj Laszuk, 
Antonina i Piotr Filipiuk, Mikołaj i Wiera Golonko, Julita i Aleksander 
Piliczuk, Włodzimierz i Zenaida Sac, Aneta Dąbrowska, Walentyna Osipiuk, 
Justyna Jakimiuk, Lidia Ochrymiuk, Grzegorz Kaliszuk, Andrzej Ignatowicz, 
Walentyna Kasjaniuk, Piotr Zabrocki, Stefan Prokopiuk, Krzysztof Gliwa, 
Ewa i Jarosław Iwańczuk, Ludmiła i Aleksander Kuźmin, Zinaida i Grzegorz 
Beziuk, Bazyli i Helena Dobosz, Jerzy Maleszewski, Jan i Miroslawa 
Maleszewscy, Eugenia Rudeczko, Nadzieja Wyszkowska, Adam Łaszczuk, 
Sergiusz i Halina Sawczyńscy, Mikołaj i Krystyna Pawluczuk, Halina 
Omalianiuk, Jerzy i Ludmiła Zabroccy, Lidia Krysiewicz, Joanna Sawczuk, 
Raisa Dziunik, Luba i Mikołaj Gawryluk, Leoncjusz Tofiluk, Galina 
Auchimowicz, Dymitr Starosielnik, Aleksander i Mirosława Kordiukiewicz, 
Irena Masłowska, Walentyna Awramiuk, Anatol i Anna Kordiukiewicz, 
Eugenia i Aleksy Koziak, Romuald Bura i Agnieszka Koziak-Bura, Lilla 
Kozaczuk, Ałła Sosna-Pawluczuk, Mikołaj i Halina Ostapczuk, Sławomir i 
Antonina Holczenko, Anastazja Wieremczuk, Marta Łaszczuk, Jan 
Roszczenko, Jan Wasiluk, Irena Tereszkiewicz, Zofia Osipiuk, Walentyna 
Tomczuk, Halina i Stefan Pierewoj, Dawid i Joanna Iwaniuk, Andrzej 
Dmitruk, Tamara Korycka, Jan Stanisławiuk, Włodzimierz i Halina Jakubiuk, 
Alina Dębowska, Ludmiła Górska, Walentyna i Mirosław Jakimiuk, Jan 
Kasjaniuk, Piotr Zabrocki, Nina Roszczenko, Mikołaj i Nina Omelaniuk, 
Agnieszka Iwańczuk-Daniluk i Jerzy Daniluk, Jerzy i Eugenia Iwańczuk, 
Leon i Zofia Kuprianowicz, Mikołaj i Anna Łobodzińscy, Irena 
Charytonowicz, Włodzimierz Nikołajuk, Wiktor i Halina Wiszniewscy, Nonna 
Sawczuk, Taisja i Eugeniusz Onikijuk, Piotr Dąbrowski, Anna i Mirosław 
Mieleszko, Jan i Maria Kaczan, Józef i Alina Haliccy, Eugeniusz Pietruczuk. 
 
Bielszczyzna: Józef Kot. 
 
Chrabostówka: Maria Siemieniuk. 
 
Czeremcha: Elżbieta i Michał Wnuczko, Mikołaj Kierdelewicz, Witalis      
i Nadzieja Dudar. 
 
Częstochowa: Lubow Krawczunowska, Piotr Mazur, Justyna Oszczepalska 
 
Dobrowoda: Jan i Walentyna Klimowicz 
 
Dubiny: Jerzy i Luba Czurak, Anna Woroniecka 
 
Eliaszuki: Mikołaj i Raisa Charkiewicz 
 
Ełk: Lidia Korneluk, Maria Brzostowska, Anastazja Korcz, Włodzimierz      
i Nina Krawczyk, Nataliya i Yuriy Rubakha, Halina i Jan Malesiak, Sławomir 
i Halina Dziakowscy, Anna i Władysław Górscy, Zinaida i Eugeniusz Rouba, 
Anna Anuśkiewicz, Leon Gierasimiuk, Anatol i Klara Łapo, Grzegorz 
Hasiuk, Irena  i Aleksander Tarasiuk, Raisa Ragiń,  
 
Gdańsk: Marek Wybieralski i Mirosława Dubaniewicz-Wybieralska, 
Krzysztof       i Weronika Bencer, Stefan Jopyk, Konstanty Czerwiński, Anna 
Dubaniewicz 
 
Gliwice: Halina Krajewska 
 
Gorlice: Bp. Paisjusz (Piotr Martyniuk) 
 
Grodzisk: Joanna Wysocka 
 
Gródek: Maria Pych 
 
Hajnówka: Witold Kondratiuk, Halina i Sławomir Romaniuk, Jan      
i Walentyna Andrejuk, Renata Kondratiuk, Nadzieja Kasjaniuk, Piotr 
Chilimoniuk, Jerzy Fedoruk, Maria Połowianiuk, Eugeniusz i Halina 
Golonko, Łukasz i Nina Ignatowicz, Dariusz i Alina Gorustowicz, Walentyna 
Ostaszewska, Adam Zin, Walentyna Gorbacz, Alina Gorustowicz, Krystyna 
Jakoniuk, Jerzy i Irena Tichoniuk, Anna Pietryczuk, Eugeniusz i Maria 
Turowscy, Olga Romaniuk, Sylwia i Paweł Filinowicz, Lidia Słomińska, 
Natalia Rusinowicz, Marek Maksymiuk, Beata Wrzosek, Jerzy Tarasiuk, 
Lilla Busłowska, Rościsław i Irena Jurczuk, Maria Charkiewicz, Nadzieja      
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i Bazyl Andrejuk, Helena i Artur Lewiccy, Marcin Juźwiuk, Irena Siemieniuk, 
Tomasz Danielewski, Nina Kołnier, Joanna Chodakowska, Helena Profiruk, 
Alina Rusinowicz, Grzegorz Nazaruk, Michał i Alicja Dmitruk, Sergiusz 
Berezowiec, Ewa i Jerzy Rygorowicz, Wiera Maksymiuk, Mikołaj Jewdosiuk, 
Mirosław Woroniecki, Jan i Zenaida Romaniuk, Anna i Grzegorz Onopiuk, 
Jakub i Walentyna Kośko, Stefan Łuszcz, Nela Szczuka, Piotr Pietroczuk, 
Zofia Kierdelewicz, Halina Kondratiuk, Marek i Joanna Nieciejowscy, Piotr 
Owłasiuk, Irena i Jerzy Szparło, Krzysztof i Alicja Lewczuk, Irena 
Gierasimiuk, Maria Owłasiuk, Adam i Emilia Ostaszewscy, Andrzej 
Busłowski, Anatol i Olga Leończuk, Jarosław Karbowski, Mirosława 
Karbowska, Walentyna Myszak, Mirosław Kondratiuk, Piotr Markiewicz, 
Justyna Zagrzywiec. 
 
Hołubla: Karolina Matejczuk. 
 
Jabłonna: Alina Łukaszuk. 
 
Janowo: Borys Sawicki, Halina Lewsza. 
 
Jelonka: Olga Sawicka. 
 
Karpacz: Aleksander Wilczacki 
 
Katowice: Leon i Janina Dacewicz 
 
Kielce: Jolanta i Igor Hersztańscy, Jolanta Hersztańska, Igor Hersztański 
 
Kleosin:  Bazyli i Wiera Krupicz 
 
Kleszczów: Maryna Kuklińska 
 
Komańcza: Władysław i Maria Kopylec 
 
Koszele: Aleksandra Goworko 
 
Kraków: Jacenty i Renata Pala, Andriej i Alina Polosenko, Jarosław i 
Joanna Hanek 
 
Krywiatycze: Paweł i Bożena Żurawel 
 
Legionowo: Arkadiusz i Anna Zacharscy 
 
Malinniki: Irena i Sergiusz Iwaniuk 
 
Małynka: Piotr i Alla Aleksiejczuk 
 
Michałowo: Jan Rybiński, Genowefa Lange, Adam i Mira Wawreniuk, 
Grzegorz Kazberuk, Jan i Halina Świętochowscy, Iwona i Jarosław Anchim, 
Anna Ławreszuk, Jan Kozłowski, Joanna Jaroszuk, Olga Palecka, 
Władysław i Walentyna Kalinowscy, Włodzimierz i Lilla Urbanowicz, Helena 
Nos, Julia Żuk, Irena Polecka, Łukasz Kozłowski 
 
Mościska: Anatoli i Zinaida Wawreniuk 
 
Mława: Seweryn Połeć 
 
Narewka: Walenty i Anna Kondraciuk, Anna Stulgis, Walentyna Olesińska, 
Mirosław Krasnopolski, Michał i Eugenia Suchodoła 
 
Narojki: Kamil Dawidziuk 
 
Nowodworce: Renata Lewczuk-Kuzyka i Miron Kuzyka 
 
Ogrodniki: Jan i Luba Kozak 
 
Olmonty: Andrzej i Katarzyna Plewa 
 
Orzechowicze: Irena Daniluk 
 
Ostrów Mazowiecka: Jakub Kruk 
 
Ożarów: Krystyna Szulgostowska 
 
Pabianice: Andrzej Łoś 
 
Piaseczno: Yuriy Ksenyuk i Tatyana Dombrovska 
 
Płock: Renata Żak 
 

Podlewkowie: Walentyna Gołubowska 
 
Police: Angela i Zbigniew Kogut 
 
Prostki: Maria Kateszczenko 
 
Rajec Szlachecki: Jerzy i Mirosława Tkaczuk 
 
Rajsk: Maria Siemieniuk 
 
Regielnica: Alicja Leszkiewicz 
 
Rogóźno: Janina Bryk 
 
Rzeszów: Iryna Bilousova, Oleksandr Mishchuk 
 
Sandomierz: Piotr Sławiński 
 
Siedlce: Nina Ignaciuk, Henryk i Tatiana Szlauer, Jarosław i Wiera 
Tkaczenko  
 
Siemianówka: Sławomir Kulesza, Jerzy Kisły 
Siemiatycze: Halina Szpańska, Walentyna Sadowska, Anna Sawczuk, 
Sergiusz i Helena Szczygoł, Jan Szeweluk, Eugenia Kruk, Grzegorz 
Jaszczuk, Antoni i Raisa Bonda, Elżbieta i Jan Bonda, Wiesław i Irena 
Gackiewicz, Maria Łopaciuk, Władysław i Maria Piekarzewscy, Nadzieja 
Borkułak, Wiera i Józef Borkułak, Bogusław Sadowski, Lidia Leoniuk, 
Sylwester Dmitruk, Mirosława i Wiesław Szymonowicz, Władysław Muczko, 
Joanna Putko, Elżbieta Szpańska, Anna Sadowska, Mirosław Szpański, 
Stanisław Niewiarowski, Taisa Tyszkiewicz, Władysław Leoniuk, Jerzy 
Siwierski, Irena i Piotr Dmitruk, Eliasz i Mirosława Marczuk, Mirosława 
Badowiec, Walentyna Łuczko, Czesława i Mikołaj Andrzejuk 
 
Skierniewice: Dorota i Marek Przybył, Danuta Dworczyńska, Agnieszka 
Dworczyńska 
 
Słupsk: Lubow Czerkasska-Micińska 
 
Sobolewo: Mirosław Cimoszuk 
 
Sokółka: Włodzimierz Misiejuk, Krystyna Paruk, Walentyna Misiejuk, 
Wiktor i Zofia Kaczan, Ewelina Paruk, Wiera i Włodzimierz Szupica, Julita 
Nelke, Wincenty Janucik, Sławomir Giedź, Henryk Dzienisowicz 
 
Sosnowiec: Sergiusz Dziewiatowski 
 
Stare Berezowo: Nina Łobanowska 
 
Stare Masiewo: Jan i Zinaida Marczuk 
 
Supraśl: Urszula i Sławomir Kiryluk 
 
Szczecin:  Mirosław Kazberuk 
 
Szumiłówka: Anna i Marek Panasiuk 
Świnoroje: Władysław i Lilia Radziwoniuk, Grzegorz i Nina Niczyporuk 
Tatarowce: Antoni Timiński 
Treszczotki: Nadzieja i Karp Awramiuk 
Tychy: Adam Białas i Gabriela Kaczmarczyk-Białas 
Tymianka: Irena i Włodzimierz Janoszuk 
Warszawa: Krzysztof i Iwona Maksymiuk, Artur Jezierski, Julianna 
Olesińska, Elżbieta Sawicka, Andriej Goriełow, Mirosława Florczak, Natalia 
Goriełow, Katarzyna Buchowiec, Doroteusz Sawicki, Marcin i Katarzyna 
Wiśniewscy, Walentyna Syzova i Serhii Syzov, Witold Adamiuk, Natalia 
Goriełow, Konstantyn Lytvynov i Iryna Lytvynova, Anatol Sidorczuk, Rafał 
Olesiński, Anna Trawka 
Widowo: Jarosław Osipczuk i Anna Maleszewska-Osipczuk 
Wrocław: Jerzy Wołoszuk, Jan i Irena Wołoszuk, Bohdan i Emilia 
Wilczyńscy 
Zabłotczyzna: Jan i Zenaida Kalinowscy 
Zabłudów: Mirosław Tomaszewski, Helena Tomaszewska 
Zagruszany: Jan Fiedorczuk, Irena Fiedorczuk 
Załuki: Walentyna Popławska 
 
Zaścianki: Jerzy i Walentyna Półjanowicz, Jerzy i Halina Matwiejczuk, 
Anna i Aleksander Kościukiewicz, Mikołaj i Wiera Buchowiec, Małgorzata 
Pawluczuk 
 
Żerczyce: Krzysztof Wolski, Wiera Fiłoc, Łukasz Wolski. 
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Nowe Koło Terenowe Bractwa w Gdańsku 
 
 Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla                 
i Metodego, z błogosławieństwa JE arcybiskupa Jakuba, objęło 
swoją działalnością kolejne już duże miasto wojewódzkie. 
Najmłodsze dziewiąte Koło Terenowe Bractwa zostało założone 
przy parafii prawosławnej w Gdańsku.  
 Zebranie założycielskie miało miejsce 27 listopada 2011r. na 
terenie gdańskiej parafii św. Mikołaja, przy ul. Traugutta 45.          
W zebraniu uczestniczył proboszcz tutejszej parafii ks. Dariusz 
Jóźwik i wikariusz ks. Daniel Popowicz, a także sekretarz Zarządu 
Głównego Bractwa Aleksander Sosna i Wiera Greczan, członkini 
Koła Terenowego Bractwa w Białymstoku. 
 Zebranie, w którym wzięło udział 28 członków założycieli, 
rozpoczęło się modlitwą. Zebrani zgłosili chęć przystąpienia do 
Stowarzyszenia i utworzenia oddziału terenowego w Gdańsku. 
Sekretarz Zarządu Głównego Bractwa przybliżył historię powstania, 
cele i strukturę stowarzyszenia, zapisy statutu i działalność 
organizacyjną. Po dyskusji przystąpiono do zgłaszania kandydatur   
i wyborów zarządu Koła i Komisji rewizyjnej. 
  
W wyniku wyborów do Zarządu Koła w Gdańsku zostali wybrani:  
Sergiusz Wieliczko – przewodniczący, 
Roman Jałoza – wiceprzewodniczący, 
Mirosława Józefowicz – skarbnik, 
Iwona (Ksenia) Borawska – sekretarz, 
Natalia Cimochowicz - członek Zarządu, 
Jerzy Jakoniuk - członek Zarządu, 
 
Członkami komisji rewizyjnej zostali wybrani:  
Ewa Matysiuk – przewodnicząca 
Andrzej Augustyniak – zastępca przewodniczącej 
Walenty Gierasimiuk – członek komisji. 
 
 Zebranie założycielskie zakończono ogólną dyskusją na temat 
kierunków działania Bractwa w Gdańsku. Opiekunem duchowym 
nowego Koła Terenowego Bractwa w Gdańsku został proboszcz 
tutejszej parafii, ks. Dariusz Jóźwik. Ojcu Dariuszowi i nowo 
wybranemu Zarządowi Koła Terenowego Bractwa życzymy 
owocnej pracy w środowisku diaspory i emigrantów prawosławnych 
dla dobra gdańskiej parafii i Cerkwi Prawosławnej w Polsce. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Podczas obrad Zebrania Założycielskiego Koła Terenowego  
Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Gdańsku 

 
Zarząd Główny Bractwa 

 

Metropolita Kallistos z Anglii z wykładem           
na forum Wszechnicy Kultury Prawosławnej  

 
18 listopada 2011r., w ramach współorganizowanej przez Bractwo 
Wszechnicy Kultury Prawosławnej wykładowcą był metropolita 
Kallistos z Wielkiej Brytanii. Temat wykładu dotyczył modlitwy     
i życia duchowego w cerkwi prawosławnej. Dostojny Gość omówił 
różne sposoby korzystania z modlitwy Jezusowej, podzielił się też 
bogatymi doświadczeniami osobistymi. Po wykładzie był czas na 
zadawanie pytań słuchaczy, które dotyczyły wielu problemów m.in. 
małżeństw mieszanych, interkomunii oraz ekumenii. Wykład został 
zorganizowany w auli Uniwersytetu w Białymstoku.  

 
Działalność Koła Terenowego Bractwa 

w Białymstoku 
 

W niedzielny poranek 23 października 2011 roku, spora grupa 
członków Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku wraz 
ze swym ojcem duchowym o. hieromnichem Sergiuszem, udała się 
do parafii prawosławnej w Puchłach. Na miejscu spotkano się     
z członkami Koła Bractwa w Bielsku Podlaskim. 

      
Wspólnie uczestniczono w Świętej Liturgii sprawowanej przez 

proboszcza parafii o. Pawła Łapińskiego. Po liturgii miał miejsce 
molebien min. w intencji Bralczyków. Wiele ciepłych słów skierował 
do pielgrzymujących o. Paweł, mówiąc o roli bractw     
w prawosławiu. Po nabożeństwie zapoznał też przybyłych z historią 
parafii, a trzeba dodać, iż swój początek miała ona już     
w szesnastym wieku. Batiuszka podkreślił także to, że na 
przestrzeni wieków prawosławna wspólnota parafialna nie uległa 
jakimkolwiek zmianom konfesyjnym, trwając mocno przy 
prawosławiu. Znaczącą rolę w życiu parafii i nie tylko, odegrała 
Święta Ikona Puchłowskiej Bogurodzicy, która wsławiła się swymi 
cudami, promieniowała na całą okolicę, a przez to o miejscowości 
Puchły mówiono jak o „drugiej Grabarce”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brackie spotkanie z o. Pawłem w cerkwi w Puchłach 
 

Po części modlitewnej i omówieniu historii parafii w Puchłach, 
zebrani udali się na wspólny posiłek, przygotowany przez 
członkinie Bractwa. Ponieważ dopisała słoneczna pogoda, zebrani 
mogli skosztować kiełbaski pieczonej na ognisku, kontynuując 
brackie rozmowy i omawiając plany dalszej działalności Bractwa. 
     Spotkanie zakończono odśpiewaniem „mnogoletija” ojcu 
Pawłowi i matuszce, za stworzoną wspaniałą atmosferę     
i przysporzenie wielu miłych chwil w tym niedzielnym dniu. 
 

Przewodniczący Koła białostockiego 
                                                    Aleksy Mularczyk 
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lubowanie pierwszoklasistów 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Grupa pierwszoklasistów Brackiej Szko y przed lubowaniem 
 

3 listopada 2011r. pi tnastoosobowa osobowa grupa uczniów 
klasy pierwszej prawos awnej szko y w. w. Cyryla i Metodego 
z o y a uroczyste lubowanie. Pierwszoklasi ci przyrzekali e b d  
uczciwymi i dobrymi uczniami. B d  kocha  Boga ca ym swoim 
sercem i szanowa  ludzi. Swym zachowaniem i nauk  b d  
sprawia  rado  rodzicom i nauczycielom. B d  te  kocha  
Ojczyzn  i strzec dobrego imienia swojej szko y.  

Podczas krótkich pokazów uczniowie zaprezentowali licznie 
przyby ym go ciom swoje dotychczas zdobyte umiej tno ci piewu, 
ta ca i czytania, za co zostali przez doros ych nagodzeni gromkimi 
brawami. 
 

„Akademia Dobrego Startu” – nowy Projekt  w Szkole  
w. w. Cyryla i Metodego w Bia ymstoku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpisanie w Urz dzie Marsza kowskim umowy o realizacj  
Projektu „Akademia Dobrego Startu” 

 
2 listopada 2011r. w Urz dzie Marsza kowskim Województwa 

Podlaskiego Zarz d G ówny Bractwa w osobach Andrzeja apko     
i Aleksandra Sosny podpisa  umow  o dofinansowanie projektu  
"Akademia Dobrego Startu". Nasze Stowarzyszenie pozyska o                   
z Funduszu Programu Operacyjnego „Kapita  Ludzki” kwot  300 
tys. z  na zaj cia dodatkowe i doposa enie Niepublicznej Szko y 
Podstawowej w. w. Cyryla i Metodego w Bia ymstoku.  

 

 Dzi ki rodkom unijnym, od ponad miesi ca uczniowie     
i uczennice naszej szko y bior  udzia  w zaj ciach rozwijaj cych 
zainteresowania takich jak multimedialne, artystyczne, 
matematyczne, naukowe, j zyka polskiego i j zyków obcych.
 Podczas zaj  wykonuj  eksperymenty, prace plastyczne, 
redaguj  gazetk , zak adaj  szkolne firmy, ucz  si  ta czy      
w profesjonalnej szkole ta ca nowoczesnego, poznaj  techniki 
efektywnego uczenia si . Dzieci obj te s  równie  opiek  
logopedyczn , psychologiczn  oraz koryguj  wady postawy 
podczas gimnastyki korekcyjnej. Na zaj ciach korzystaj      
z nowoczesnego sprz tu i pomocy dydaktycznych. Dodatkowo 
otrzyma y bilety do kina i nied ugo wyjad  do Centrum Nauki 
Kopernik. Na naszych uczniów przez najbli sze 2 lata czeka 
mnóstwo atrakcji, które maj  na celu rozwijanie ich talentów i pasji 
oraz pomoc w przezwyci aniu trudno ci szkolnych. Projekt jest 
wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo ecznego.  Autorem i koordynatorem 
projektu jest Joanna Misiuk, Vice Dyrektor naszej placówki. 

 
Wizyta Go ci z partnerskiej szko y prawos awnej  

w Zurychu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 grudnia 2011r., przyby a na wakacje zimowe w Bia ymstoku, 
na Zaproszenie Zarz du G ównego Bractwa, siedmioosobowa 
grupa dzieci i m odzie y prawos awnej ze Szwajcarii. S  to 
uczniowie Prawos awnej Szko y w Zurychu, zorganizowanej przez 
Rosyjskie Centrum O wiatowe „Matrioszka”.  

Dzieci przyby y pod opiek  Pani Olgi Aleksandre, dyrektor 
Centrum oraz wychowawczyni Szko y Pani Elena Hager-Schantar. 

Nale y przypomnie , e prawos awna Szko a w Zurychu jest 
partnerem Szko y w. w. Cyryla i Metodego. Odpowiednia umowa 
o wzajemnej wspó pracy zosta a podpisana w styczniu 2010r.  

G ównym zadaniem dzieci ze Szwajcarii s  zaj cia 
ikonopisania, zorganizowane w Supraskim monasterze przez 
Akademi  Suprask . 23 grudnia br. Go cie odwiedzili te  nasz  
Szko  i opowiedzieli o systemie nauczania szko y w Zurychu. 
Dzieci z obu placówek o wiatowych wspólnie piewali kol dy, 
dzielili si  informacjami o swoich szko ach, lekcjach i wymaganiach 
nauczycieli. Uczniom naszej szko y da o to wietn  okazj  
sprawdzenia umiej tno ci pos ugiwania si  j zykiem rosyjskim.  

24 i 25 grudnia Go cie ze Szwajcarii wraz z grup  uczniów     
z naszej Szko y oraz ich rodziców planuj  udzia      
w pielgrzymkowym wyje dzie na w. Gór  Grabark , a 29 grudnia 
– zorganizowany zostanie wyjazd do Puszczy Bia owieskiej.  

Po zako czeniu kursu pisania ikon, 31 grudnia br. Go cie 
planuj  opu ci  Bia ystok i udadz  si  w drog  powrotn  do 
Szwajcarii. 

Z ycia Brackiej Szko y 

 
    Pani Olga Aleksandre, dyrektor Prawos awnego 

Centrum „Matrioszka” w Zurychu, Szwajcaria 



Pamiątkowe zdjęcie członków i sympatyków 
Koła Terenowego Bractwa 

przed cerkwią św. Mikołaja w Gdańsku 27.11.2011 r.




