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W ostatnim numerze 
opisaliśmy odejście 

z naszego miasta 
duchowego Stróża, 

Władyki Grzegorza. 
Niedawno byliśmy 

bliscy jeszcze większej 
straty. 

W dzień świętego 
Onufrego, podczas 

celebrowania Świętej 
Liturgii, zasłabł 

Metropolita Cerkwi 
Prawosławnej w Polsce 
Jego Eminencja Wielce 

Błogosławiony Sawa. 
Jak się później okazało 

przyczyną omdlenia 
było podniesione 

ciśnienia krwi. Stan 
zdrowia Metropolity 

był na tyle poważny, iż 
lekarze poddali go 

śpiączce. 
Za zdrowie 

Metropolity modlili się 
prawosławni wierni we 
wszystkich cerkwiach 
Polski, prosząc Boga 

o miłosierdzie 
i pozostawienie nam 

naszego Pasterza. 
Modlitwy te zostały 

wysłuchane i z Bożego 
Błogosławieństwa nasz 

Władyka jest już 
w pełni sił. 

Cerkiew w Polsce 
wiele zawdzięcza Jego 

Eminencji. Odejście 
w życie wieczne tak 

wielkiego duchowego 
przewodnika byłoby dla 

nas, Jego owieczek, 
nieprzebolałą stratą. Nie 
był on, bowiem jedynie 

instytucjonalnym 
Zwierzchnikiem Cerkwi 

 
 

 

Prawosławnej w Polsce, ale duchowym opiekunem 
wszystkich prawosławnych wiernych. 

Warto w tym miejscu wspomnieć niektóre tylko 
zasługi Władyki jako duchownego, nauczyciela 
i hierarchy. Nie sposób, bowiem wymienić 
wszystkich Jego zasług – było ich zbyt wiele by móc 
zmieścić je na kilku stronach. 
 Metropolita w tym roku ukończył 70 lat (dokładnie  
15.04), obchodził też dziesięciolecie posługi 
duszpasterskiej jako Metropolita Warszawski i całej 
Polski (31.05). Duchową posługę przyszło mu się 
wieść w bardzo ciężkich dla Cerkwi 
i chrześcijaństwa czasach. Nigdy jednak nie 
zachwiało to Jego wiarą i chęcią służenia Bogu 
i braciom w wierze.  

Od 1957 roku, kiedy skończył Seminarium 
Duchowne i wstąpił do Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej (ukończył ją tytułem magistra w 1961) 
na zawsze związał swe życie z Bogiem i Cerkwią 
Prawosławną. W 1964 przyjął święcenia diakońskie. 
W międzyczasie wykładał w Prawosławnym 
Seminarium Duchowym i ChAT-cie. Z Bożej woli, 
Jego ogromna wiedza, wiara i mądrość szybko 
zostały docenione zarówno w środowiskach 
naukowych jak i w hierarchii cerkiewnej. W 1966 na 
Uniwersytecie w Belgradzie uzyskał tytuł doktora 
teologii. Złożył też śluby zakonne otrzymując imię 



Sawa oraz otrzymał święcenia kapłańskie. Do 
1970 prowadził również, jako dyrektor, kancelarię 
ówczesnego Prawosławnego Metropolity 
Warszawskiego i całej Polski Stefana. W 1970 
został archimandrytą Monastyru p.w. Świętego 
Onufrego w Jabłecznej. Był też rektorem 
Wyższego Seminarium Duchownego 
utworzonego w tym klasztorze. W 1978 uzyskał 
habilitację w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej. Rok później otrzymał święcenia 
biskupie. W 1987 r. podniesiony do godności 
arcybiskupiej. W latach 1984-1990 był rektorem 
ChAT. W 1990 roku otrzymał od prezydenta tytuł 
profesora teologii. Od 1994 był pierwszym 
Prawosławnym Ordynariuszem Wojska Polskiego 
(wcześniej nie było takiej funkcji), w 1996 
mianowano go generałem brygady. 

 Pozostał nim do 31 maja 1998, do czasu 
przyjęcia tytułu Metropolity Warszawskiego 
i całej Polski po śmierci poprzednika Bazylego. 
Od 5 marca 1999 roku jest też kierownikiem 
nowo utworzonej Katedry Teologii Prawosławnej 
na Uniwersytecie w Białymstoku.  

Jego Eminencja, w czasie swej długoletniej 
posługi, dał się poznać jako obdarzony Bożą 
Mądrością, nieco surowy, ale sprawiedliwy 
pasterz. Trudno jest wymienić wszystkie zasługi, 
jakie przyniósł Cerkwi jako duchowny, 
nauczyciel, zwierzchnik. Powołał wiele instytucji 
cerkiewnych i przy-cerkiewnych, bez których 
trudno byłoby wyobrazić sobie funkcjonowanie 
współczesnej Cerkwi. Przy Jego inicjatywie 
powstało wiele bractw i stowarzyszeń, choćby 
Bractwo Młodzieży Prawosławnej czy Bractwo 
Św. Cyryla i Metodego. Doprowadził do 
odzyskania wielu prawosławnych świątyń, 
utraconych podczas zawirowań historii. Dzięki 
jego staraniom wiele monastyrów i klasztorów 
odzyskało lub wręcz uzyskało swój świetlany 
wygląd (by wymienić najważniejsze: Grabarka, 
Supraśl, Jabłeczna). Powstało też wiele nowych 
ośrodków monastycznych, jak choćby 
w Wojnowie, czy Zwierkach. To on, jeszcze jako 

biskup, w dużej mierze przyczynił się do 
sprowadzenia do Polski, na naszą podlaską ziemię, 
relikwii Św. Męczennika Młodzieńca Gabriela. 
Dzięki Jego staraniom kanonizowano świętych 
męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej.  

Metropolita Sawa odmienił nie tylko Cerkiew 
jako instytucję wprowadzając ją w sferę społeczną 
państwa, nadając jej odpowiedni status prawny 
i stabilną pozycję, ale też odmienił serca wiernych. 
Był nauczycielem wielu duchownych, hierarchów, 
ojców duchowych, którzy obecnie, uzyskaną 
wiedzą i Słowem Bożym, dzielą się z wiernymi nie 
tylko w Polsce, ale i za granicą.  

Metropolita Sawa otrzymał wiele tytułów 
i odznaczeń cerkiewnych, naukowych, 
państwowych. Najważniejszym, jednak jest to, iż 
wyrył się jako wielki i dobry pasterz 
prawosławnych wiernych.  

Gdy rozeszła się wieść o pogorszeniu stanu 
zdrowia Władyki, wszyscy wznosiliśmy 
w cerkwiach szczere modlitwy w intencji Jego 
wyzdrowienia. Było to swego rodzaju 
podziękowanie za trudy, jakie znosił, sprawując 
pieczę nad prawosławną bracią i prośba do Boga 
i świętych o błogosławieństwo i obdarzenie Go 
zdrowiem na dalsze lata służby. Wierzyć należy, iż 
właśnie modlitwy wiernych, jak też opieka św. 
Onufrego - patrona monasteru w Jabłecznej, 
(w którym był archimandrytą), – z pewnością 
pomogły w powrocie do zdrowia Jego Eminencji.  

Pomimo że stan Władyki był, według lekarzy, 
bardzo ciężki, to zgodnie ze słowami, iż Bohu wsio 
wozmożno, dzięki modlitwom i Bożemu 
miłosierdziu, Metropolita wraca już do pełni sił. 

Módlmy się dalej o Boże Błogosławieństwo 
i wsparcie Świętych Cerkwi Prawosławnej na 
dalszą duszpasterską posługę naszego Metropolity. 
Miejmy nadzieję, że Boża Miłość towarzyszyć 
będzie Władyce (i nam, Jego owieczkom) jeszcze 
przez mnogaja lieta.  

 
Andrzej Zdanowicz
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_________________________Aktualny temat 
 

Rodzina jako szkoła miłości 
I   

Rodzina rodzi się na uczuciu dwojga, którzy 
stają się mężem i żoną. Na fundamencie ich 
miłości i zgody opiera się cała rodzinna budowla. 
Wynikiem tej miłości jest miłość rodzicielska, 
miłość dzieci do rodziców, jak i miłość dzieci do 
siebie nawzajem. Miłość – to stała gotowość 
ofiarować siebie dla drugiego człowieka, to 
gotowość opiekować się nim, chronić go; to 
cieszyć się jego radością, jak swoją oraz przeżywać 
jego biedę jak swoją własną biedę. W rodzinie 
człowiek zobowiązany jest dzielić smutki i radości 
drugiego człowieka nie tylko ze względu na 
uczucie, ale w związku i z wspólnym życiem. W 
małżeństwie bieda i radość stają się wspólnymi. 
Narodziny dziecka, jego choroba lub nawet śmierć 
– wszystko to jednoczy małżonków, nasila 
i pogłębia uczucie ich miłości. 

W małżeństwie człowiek przenosi centrum 
swych interesów i uczuć z siebie samego na 
drugiego człowieka. Uwalnia się wówczas od 
egoizmu i egocentryzmu, bowiem pogrąża się 
w życie, wchodząc do niego poprzez drugą osobę. 
W małżeństwie człowiek zaczyna w pewnym 
stopniu widzieć świat oczami dwojga. Miłość, 
którą otrzymujemy od małżonka i dzieci, daje nam 
pełnię życia, czyniąc nas mądrzejszymi 
i bogatszymi. Miłość do małżonka i własnych 
dzieci w nieco innej formie rozlewa się na innych 
ludzi, którzy właśnie przez pryzmat naszej 
umiłowanej rodziny, stają się nam bliżsi i bardziej 
zrozumiali. 

Życie monastyczne jest korzystne dla ludzi, 
którzy są bogaci w miłość, zwykły człowiek 
natomiast miłości uczy się w małżeństwie. Pewna 
dziewczyna zamierzała wstąpić do monasteru, 
jednak starzec jej powiedział: „Ty nie umiesz 
kochać, więc wychodź za mąż”. Wstępując 
w związek małżeński trzeba być gotowym na 
codzienny trud miłości. Człowiek, bowiem kocha 
nie tego, kto jego kocha, lecz tego, kim się on 
opiekuje. Opieka nad innym człowiekiem zaś, 
nasila jego miłość do innego człowieka. Miłość 
w rodzinie zwiększa się poprzez wzajemną opiekę. 
Różnica umiejętności i możliwości członków 
rodziny, wzajemne dopełnianie się psychologii 
i fizjologii męża i żony stwarzają prawdziwą 

potrzebę czynnej i subtelnej miłości do siebie 
nawzajem. 

II 
Małżeńska miłość o to bardzo złożony i bogaty 

zbiór uczuć, kontaktów i przeżyć. Według 
Apostoła Pawła, człowiek składa się z ciała, duszy 
i ducha (1 Tes 5,23). Głęboka więź tych trzech 
części ludzkiej istoty z innym człowiekiem 
możliwa jest tylko w chrześcijańskim małżeństwie, 
które nadaje kontaktom męża i żony szczególny 
charakter, nie mający odpowiedników w żadnej 
innej sferze kontaktów międzyludzkich. Tylko taki 
związek Apostoł Paweł porównuje do związku 
Chrystusa i Cerkwi (Ef 5,23-24). Z przyjacielem 
jest duchowy, emocjonalny i profesjonalny 
kontakt, z nierządnicą i nierządnikiem – cielesny. 
Czy możliwe jest, aby zawiązał się między ludźmi 
duchowy kontakt, jeżeli odrzuca się istnienie 
ducha i duszy, twierdząc, że człowiek to tylko 
ciało? Jest to możliwe o tyle, o ile duch istnieje 
niezależnie od tego, czy przyjmujemy jego 
istnienie, czy nie. Ten związek będzie jednak 
nierozwinięty, nieuświadomiony i jednocześnie 
upośledzony. Chrześcijański związek męża i żony 
jest troisty: cielesny, emocjonalny i duchowy, co 
czyni go stałym i nierozerwalnym. Zostawi 
człowiek ojca swego i matkę swoją i złączy się ze 



 5 

swą żoną tak ściśle, że staną się jednym ciałem 
(Rdz 2,24; Mt 19,5). Co więc Bóg złączył, niech 
człowiek nie rozdziela (Mt 19,6). Mężowie – pisze 
Apostoł Paweł, – kochajcie swoje żony tak samo, 
jak i Chrystus umiłował Cerkiew...” i dalej: 
Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak 
własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie 
samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się 
z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je 
żywi i pielęgnuje...(Ef 5, 25, 28-29). 

Apostoł Piotr wzywa: Mężowie we wspólnym 
pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem 
kobiecym. Darzcie żony czcią jako te, które są 
razem z wami dziedzicami łaski (1P 3,7). 

W każdym człowieku trzeba widzieć posłańca 
Bożego na ziemi. Właśnie to uczucie powinno 
być szczególnie silne w stosunku do małżonka. 

Stąd też wywodzi się znana fraza: żona niech 
boi się swego męża (Ef 5,33), – niech boi się 
oczernić go, stać się przyczyną jego hańby. Bać 
się, bowiem, można z miłości i szacunku, jak też 
z nienawiści i strachu. 

We współczesnym języku słowa „bać się” 
używa się zwykle w tym ostatnim sensie, ze 
strachu, z kolei w języku cerkiewno-słowiańskim 
w pierwszym, bać się z miłości. Nieprawidłowe 
rozumienie pierwotnego znaczenia słów jawi się 
niekiedy przyczyną sprzeciwu w kręgach 
przycerkiewnych i niecerkiewnych wobec tekstu 
Listu do Efezjan, który jest czytany w czasie 
sakramentu ślubu, gdzie też przywodzi się 
ukazane wyżej słowa. 

Dobra i błogosławiona bojaźń powinna żyć 
w sercach małżonków, bowiem rodzi ona 
szacunek do umiłowanego, jak też chroni ich 
związek. Należy się bać wszystkiego tego, co 
może obrazić lub zasmucić małżonka, jak również 
nie czynić nic z tego, o czym nie chciałoby się 
powiedzieć później żonie lub mężowi. To jest 
właśnie strach, ochraniający małżeństwo. 

III 
Do ciała żony-chrześcijanki należy odnosić się 

z miłością i szacunkiem, jak do stworzenia 
Bożego, jak również jak do świątyni, w której 
powinien żyć Duch Święty. Czyż nie wiecie, 
żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka 
w was – pisze Apostoł Paweł (1Kor 3,16), – 
a ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, 
który w was jest (1Kor 6,19). Jeśli bowiem ciało, 
pozostające w potencji, może stać się świątynią 
Bożą, to należy się do niego odnosić 
z pobożnością. Ciało żony, tak samo zresztą, jak 

i ciało męża, powinno być świątynią Ducha 
Świętego, jednak jest ono jednocześnie i miejscem, 
gdzie tworzy się ten, którego rodzice powinni 
wychowywać i przygotowywać do wspólnoty 
w swej domowej cerkwi, jako członka 
Powszechnej Chrystusowej Cerkwi. 

Ciąża, poród, karmienie – są to fazy życia 
życia rodziny, kiedy wyjawia się albo troskliwa 
miłość męża do żony, albo jego egoistyczny 
i namiętny stosunek do niej. W tym czasie należy 
się z żoną obchodzić mądrze, ze szczególną 
ostrożnością, jak również kochać ją jako 
najsłabsze naczynie (1P 3,7). 

Ciąża, poród, karmienie, wychowywanie 
dzieci, nieustanna, wzajemna troska – to są 
wszystko stopnie na ciernistej ścieżce w szkole 
miłości. Są to te wydarzenia wewnętrznego życia 
rodziny, które wzmagają wzrost modlitwy 
i wstępowanie męża do wewnętrznego świata 
żony. 

Z przykrością trzeba jednak stwierdzić, że nad 
tym, że małżeństwo to szkoła miłości, zwykle nikt 
się nie zastanawia: w małżeństwie zwykle szuka 
się egoistycznego umocnienia samego siebie, 
zaspokojenia swojej wewnętrznej namiętności lub, 
co gorsza, swej żądzy. Kiedy jednak w „miłości” 
i w małżeństwie szuka się własnych interesów 
i przyjemnych emocji, pojawia się profanacja 
miłości i małżeństwa oraz sieje się ziarno 
wcześniejszej bądź późniejszej jego tragedii 
i unicestwienia. 

IV  
Na arabskim Wschodzie kobieta to tylko słaby 

cień mężczyzny. Zwykle ma ona do spełnienia 
dwie role: być przedmiotem zaspokojenia żądzy 
mężczyzny i przedłużać ród. W tych przypadkach 
mamy do czynienia z kobietą-rzeczą. „Rola 
kobiety ogranicza się do tego, aby dawać 
mężczyźnie zadowolenie, o które ona sama nie ma 
prawa się starać”. 

Chrześcijaństwo na miejsce przedmiotu 
zadowolenia i nałożnicy starożytnego świata 
i Wschodu stawia żonę-siostrę w Chrystusie (1Kor 
9,5), współdziedziczkę błogosławionego życia (1P 
3,7). Małżeństwo może istnieć i pogłębiać swoją 
treść i bez fizycznych kontaktów. To nie one 
stanowią główną istotę małżeństwa, czego jednak 
świecki świat pojąć nie może. 

Wszelki stosunek do kobiety lub mężczyzny 
(poza małżeństwem, a nawet w małżeństwie) 
jedynie jako do źródła zmysłowego zaspokojenia 
jawi się grzechem z chrześcijańskiego punktu 
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widzenia, bowiem wiedzie on do podzielenia 
trójjedynej ludzkiej istoty; część człowieka czyni 
dla siebie rzeczą. Świadczy to o nieumiejętności 
kierowania samym sobą. Żona jest w ciąży, mąż 
natomiast ją porzuca, gdyż nie jest ona w stanie 
dać mu fantastycznego zaspokojenia jego 
namiętności. Żona karmi, mąż odchodzi, 
ponieważ nie udziela mu ona tyle uwagi, ile on od 
niej wymaga. O grzechu można mówić już wtedy, 
kiedy mąż nie chce wracać do ciężarnej i bez 
przyczyny (być może, tak się tylko wydaje), 
płaczącej żony. Gdzie jest wówczas miłość? 

Małżeństwo jest  święte, kiedy oświęcone 
Cerkwią, ogarnia sobą wszystkie trzy stany 

ludzkiej istoty: ciało, duszę i duch, kiedy miłość 
małżonków pomaga im wzrastać duchowo, jak też, 
kiedy ich miłość nie zamyka się tylko na sobie, 
a, przeobrażając się, rozprzestrzenia się na dzieci 
i ogrzewa wszystkich dookoła. 

Szkołę takiej miłości chciałoby się życzyć 
każdemu wstępującemu i temu, kto już wstąpił 
w żwiązek małżeński. Taka miłość czyni ludzi 
bardziej czystszymi oraz psychicznie i duchowo 
bogatszymi. 

______________________________________ 
Tłumaczenie: o. Krzysztof Wojcieszuk. Na 

podstawie: Профессор, протоиерей Глеб Каледа, 
Домашняя Церковь. Москва 2001. 

 
 
 

 
 
 

_____________Co się robi w naszym mieście 
 

Pomogliśmy zrealizować marzenia 
 

Przedstawienie ‘Sakrament’, które wystawiono 11.05.2008 r.  w Bielskim Domu Kultury 
Prawosławnej było wielkim osiągnięciem jego realizatorów. Był też efektem żmudnych i długich 
przygotowań, ale też ogromnej satysfakcji. Postanowiliśmy je opisać i przeprowadzić wywiady 
z uczestnikami.

Pomysłodawczyni spektaklu Ewa 
Cymbaluk od dawna nosiła się z zamiarem 
zrobienia tego przedstawienia. Prawie rok czekała 
na chętnych do wzięcia w nim udziału... 
…i znaleźli się.  

Oto oni i role, jakie odegrali:  
Babcia Olga - Anna Onopiuk, 
Sąsiadka Anna / studentka Paulina - Katarzyna 
Zdanowicz, 
Franciszka (matka Panny młodej) - Justyna 
Markiewicz, 
Antoni(mąż Franciszki, ojciec młodej) - Marcin 
Wróblewski, 
Marcin (pan młody) - Mariusz Mak, 
Ciotka Sabina/ studentka Ewa - Natalia Tkaczuk, 
Irena (matka Pana młodego) - Agata Kołos, 
Katarzyna (panna młoda) - Marta Jakimiuk, 
Piotr (ojciec pana młodego) - Patryk Sacharewicz, 
Dziadek Klemens - Sebastian Jarocewicz, 
Marcin (żołnierz WP, brat młodego) - Daniel 
Pogrebniak, 

Narrator - Julita Sacharczuk 

Aktorzy to uczniowie II klas II LO z BJN 
im Br. Taraszkiewicza. Znają się i kolegują od 
dawna. W większości kończyli tę samą 
podstawówkę i gimnazjum Już wtedy brali udział 
w różnego rodzaju szkolnych przedstawieniach 
i konkursach, głównie białoruskojęzycznych. 
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Wszyscy są związani z cerkwią i Bractwem 
Młodzieży Prawosławnej. 
 
Pomogliśmy zrealizować marzenia 
– tak powiedzieli nam uczniowie II LO, 
wyjaśniając, dlaczego zechcieli uczestniczyć 
w przygotowaniu spektaklu Sakrament. Pani Ewa 
podeszła do nas na przerwie  i zaproponowała, 
byśmy zrobiły przedstawienie. Zebraliśmy skład i 
sami podzieliliśmy się rolami – mówią młodzi 
aktorzy. 

Kilkoro z nich zgodziło się podzielić się 
swoimi wrażeniami ze spektaklu. 

 
Paulina Zdanowicz wcieliła się 

w podwójną rolę wścibskiej Sąsiadki i Pauliny 
Studentki. 
– Czemu przypadły Ci akurat te role? 
Paulina Zdanowicz:  
– Rolę Sąsiadki wybrałam sama, Paulinę zagrałam 
‘z przymusu’ – tzn. za namową Pani Ewy. 
Sąsiadkę, bo to charakterystyczna postać – 
podobała mi się ta rola. To typowa kobieta 
z Podlasia, trochę wścibska i ciekawska, wszystko 
musi wiedzieć. Wszędzie takie można spotkać 
Podczas prób zmieniliśmy trochę dialogi, by stały 
się bardziej zabawne. Postać Pauliny była z kolei 
bardzo prosta. Dzięki temu nie miałam problemu 
z odegraniem podwójnej roli. 
 
Irenę – matkę pana młodego zagrała Agata Kołos.  
– Jak doszło do tego, że zagrałaś tę właśnie 
rolę? 
Agata Kołos:  
– Do występu namówiły mnie koleżanki. 
Wcześniej zazdrościłam im, że grają w takim 
fajnym przedstawieniu, więc od razu się 
zgodziłam. Bardzo się z tego cieszę. 
– Jak mogłabyś krótko opisać swą rolę? 
– Postać, która grałam, nie była zbyt wyraźna. 
Irenka to taka dobra, wyrozumiała i cicha matka, 
Chce dla swych dzieci jak najlepiej i martwi się 
ich losem.. 
 
Jak swą rolę opisać może spektaklowa babcia – 
prywatnie Ania Onopiuk? 
Anna Onopiuk:  
– Rola Babci była bardzo fajna, na pewno nie 
nudna. Na początku zrezygnowałam z tej roli 
i miał ją grać ktoś inny. Tamta osoba jednak nie 
mogła wystąpić w dniu premiery i wtedy Pani 

Ewa poprosiła, bym wróciła na zastępstwo. Na 
pewno nie żałuję, chętnie bym zagrała jeszcze raz. 
– Była to dość charakterystyczna postać pewnie 
jesteś teraz często rozpoznawana? 
– Tak, wszyscy mnie rozpoznają, nawet zwracają 
się do mnie ‘babciu’. Często ludzie się do mnie 
przyjaźnie uśmiechają. Nawet batiuszka 
rozpoznaję „babuszkę”. Zaznaczyć należy, iż 
niektóre kwestie (te najbardziej entuzjastycznie 
przyjmowane przez publiczność) były wymyślone 
przez nas podczas prób. Czasem bywało, że dla 
żartu mówiłam coś śmiesznego, a później 
dodawaliśmy to do dialogów.  
 
Spokojnego ojca Panny Młodej – Antoniego zagrał 
Marcin Wróblewski. 
– Co skłoniło Cię do zagrania tej roli? 
Marcin Wróblewski:  
– Właściwie to koledzy nakłonili mnie w ostatniej 
chwili. Miałem do wyboru rolę Antoniego lub 
brata Pana Młodego. Jestem zadowolony z tej roli. 
Ojciec panny młodej był spokojny, często łagodził 
sytuację i uciszał konflikty. Sam mam kilka 
podobnych cech charakteru.  
 
Justyna Markiewicz zagrała Franciszkę - żonę 
Antoniego, a matkę Panny Młodej. 
– Tę rolę wybrałaś sama?  
Justyna Markiewicz:  
– Tak, sama wybrałam rolę Franciszki. 
Początkowo chciałam grać Irenkę, bo była 
prawosławna, ale później zdecydowałam, że 
kwestie Matki Panny Młodej bardziej mi 
odpowiadają.  
– Jak mogłabyś opisać tę postać? 
– Franciszka jest prostą kobietą, nieco 
niezdecydowaną. Z łatwością uległa szwagierce 
i jej namowom przeciwko małżeństwu córki. 
Początkowo nie miała żadnych obiekcji, co do jej 
związku z prawosławnym. Później jednak sama 
wpłynęła na postępowanie córki i doprowadziła do 
rozbicia małżeństwa. Zawsze jednak starała się 
załagodzić sytuację. 
 
Natalia Tkaczuk zagrała podwójną rolę: ciotki 
Sabiny - szwagierki ze strony rodziny katolickiej i 
Ewy - frywolnej koleżanki panny młodej ze 
studiów. 
– Jak Ci podobały się role, w które się wcieliłaś? 
Natalia Tkaczuk:  
– Do obu ról zostałam nakłoniona, ale nie 
narzekam. Obie te postacie były charakterystyczne 
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i energiczne. Lubię energiczne role, bardzo łatwo 
się w nie wczuwam. Bardzo mi się podobał nasz 
występ. Mama po obejrzeniu spektaklu była ze 
mnie bardzo dumna. Mówi, że czeka mnie kariera 
(chacha).  
 
Jedną z głównych ról – Pana Młodego – zagrał 
Mariusz Mak. 
– Brałeś chyba udział w przygotowaniach do 
spektaklu od samego początku? Opowiedz jak 
się to zaczęło? 
Mariusz Mak:  
– Zaczęliśmy rok wcześniej. Pani Ewa nas 
zainteresowała swoim pomysłem na spektakl. Nie 
udało się nam jednak zebrać całej obsady. Dziś ze 
starego składu zostałem tylko ja i Marta, czyli 
Panna Młoda. Fajnie, że tym razem wyszło. 
– Jesteś zadowolony ze swojej roli, poradziłeś 
sobie z tremą? 
– Tremy nie było, potraktowałem to rutynowo. 
Miałem dużo tekstu, ale udało mi się jakoś z nim 
uporać. Wczułem się w rolę, więc mogłem 
pozwolić sobie na odrobinę improwizacji. 
– Masz bardzo szerokie zainteresowania, nie 
pierwszy raz występowałeś przed szerszą 
publicznością? 
– Jestem fotografem w Bractwie Młodzieży 
Prawosławnej, tańczę w zespole Żemerwa. 
Zdobyłem nawet I miejsce w Turnieju Tańca w 
Bielsku i Hajnówce. Lubię też jeździć na rowerze. 
– Masz wiele sukcesów na swoim koncie, ale 
chyba udział w przedstawieniu też sprawił Ci 
dużą satysfakcję? 
– Miałem wielką satysfakcję, kiedy usłyszałem 
brawa publiczności. Ciągle jest mi miło, kiedy 
przy różnych okazjach ludzie wspominają to 
przedstawienie. Nawet kiedyś batiuszka spytał 
mnie, jak tam moje dziecko. Po chwili dopiero 
zorientowałem się, że pytał żartobliwie o rodzinę 
z przedstawienia …Miło, że ludzie to pamiętają. 
A ja mam nadzieję na kolejne przedstawienia, 
może też przygotowanie drugiej części. 
 

Małżeństwa mieszane to problem 
dotyczący wielu młodych ludzi – warto o 
nim rozmawiać 

O wrażenia, dotyczące przedstawienia 
i poprzedzających go przygotowań, zapytaliśmy 
też pomysłodawczynię, scenarzystę i reżysera 
w jednej osobie…, czyli Ewę Cymbaluk. 

– Jak długo pracujesz w szkole z młodzieżą? 
– Myślę, że lepiej nie będę mówiła o tym jak długo 
pracowałam w szkole, bo to tylko zastępstwo.:) 
Drugi rok pracy 
– To bardzo krótko, ale, widać, nie marnowałaś 
czasu, bo udało Ci się ukończyć swe 
przedsięwzięcie, jakim było przygotowanie 
spektaklu. Skąd jednak akurat ta tematyka? 
Małżeństwa mieszane to dość trudny problem.  
– Zainteresowanie tematem małżeństw 
mieszanych pojawiło się jeszcze w czasie studiów, 
z prostego powodu: wśród moich znajomych było 
wiele par, w których jedno z partnerów było 
innego wyznania, drugie innego. Byłam wówczas 
studentką pedagogiki Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie. Z racji różnorodności 
wyznań, jaka panowała na naszej uczelni (dla 
niewtajemniczonych są tam trzy sekcje: 
prawosławna, starokatolicka i ewangelicka) 
młodzi ludzie często wiązali się z osobami innego 
wyznania, znałam wiele mieszanych par np. 
ewangeliczka-katolik, starokaltoliczka-prawosław- 
ny, prawosławna-katolik itp. itd. Kiedyś koleżanka 
– katoliczka, która spotykała się z prawosławnym 
chłopakiem, zapytała mnie czy istnieje w naszym 
Kościele możliwość zawierania tzw. małżeństw 
ekumenicznych, i właśnie to był w zasadzie taki 
pierwszy bodziec do zainteresowania się tym 
tematem. Bodziec na tyle silny, że pisałam pracę 
magisterską dotyczącą małżeństw mieszanych. 
Jeśli dobrze pamiętam, to tytuł brzmiał 
"Małżeństwa mieszane prawosławno -katolickie 
w świetle badań". Tematyka była zawężona do 
związków prawosławno-katolickich z prostej 
przyczyny: na naszych terenach dominują te dwa 
wyznania i, po pierwsze, tematyka dotyczy 
bezpośrednio mieszkańców, a po drugie łatwiej 
było mi przeprowadzić badania. Bo właśnie część 
metodologiczna poświęcona była badaniom 
ankietowym przeprowadzonym na dwóch grupach 
badawczych: pierwsza grupa to młode osoby stanu 
wolnego, druga grupa to osoby związane węzłem 
małżeńskim z przedstawicielem innego wyznania. 
– Czemu jednak chciałaś zrobić przedstawienie 
nawiązujące do problematyki małżeństw 
mieszanych? Czyżby aż tak urzekła Cię 
książeczka Ks. Andrzeja Bierezowca? 
– Kiedy po raz pierwszy do moich rąk trafiła 
książeczka ks. Andrzeja Bierezowca „Sakrament” 
po jej przeczytaniu pojawiła się myśl "Fajnie 
byłoby zrobić takie przedstawienie z młodzieżą". 
Wówczas jeszcze nie pracowałam w szkole, 
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i nawet nie przypuszczałam, że będę pracować, no 
i po niedługim czasie pojawiła się ku temu okazja. 
Miałam szczęście, bo trafiła mi się świetna 
młodzież, która swoim zaangażowaniem, 
entuzjazmem i wytrwałą pracą udowodniła, że 
wato realizować takie przedsięwzięcia. 
– Kiedy właściwie zaczęłaś realizować swe 
marzenia? 
– W zasadzie to "pierwsze podejście" miało 
miejsce jeszcze w ubiegłym roku szkolnym, 
jednakże z uwagi na fakt, iż w grupie byli 
uczniowie z różnych klas i roczników, ciężko 
było nam zsynchronizować się w czasie z próbami 
i "pomysł spalił na panewce". Ale nie dałam za 
wygraną i w kolejnym roku szkolnym 
postanowiłam podjąć drugą próbę. Tym razem 
bazowałam już na jednej klasie. Ze "starego 
składu" pozostali tylko odtwórcy głównych ról 
Kasi i Marcina, czyli narzeczonych. Stopniowo za 
namową moją oraz kolegów i koleżanek dołączały 
inne osoby i ostatecznie utworzyła się pełna 
obsada. W zasadzie dałam im możliwość wyboru 
ról, w kilku przypadkach zasugerowałam, że ktoś 
ma predyspozycje do zagrania takiej a takiej roli, 
jednakże ostateczną decyzje podejmowali sami. 
– Jak udało Ci się zmotywować uczniów do 
pracy po lekcjach? 
– Jak udało mi się zmotywować ich do pracy…? 
Hehe, no różnie bywało z tymi próbami. 
Spotykaliśmy się dwa razy w tygodniu 
i przyznam, że czasami zdarzało się, że 
frekwencja nie była zachwycająca. Jednakże 
w miarę upływu czasu, jak termin naszej 
"premiery" zbliżał się coraz większymi krokami 
praca nabierała coraz szybszego tempa, 
a spotkania były coraz dłuższe, liczniejsze 
i owocne. Jestem im bardzo wdzięczna, bo, bądź, 
co bądź, poświęcali swój wolny czas (próby 
odbywały się po lekcjach), który mogliby 
spożytkować w zupełnie inny sposób, 
niekoniecznie związany z nauką Ponadto nie 
wszyscy mieszkają w Bielsku, a to wiązało się, 
oczywiście, późnymi powrotami do domu oraz 
specjalnymi dojazdami w dni wolne od nauki. 
A jednak poświęcili się i myślę, że chyba nie 
żałują. Tutaj wielki ukłon w kierunku rodziców za 
wyrozumiałość i wsparcie. Chciałabym również 
podziękować nauczycielom za pomoc 
i cierpliwość, i oczywiście Panu Dyrektorowi, 

który od początku był przychylny tej inicjatywie 
i wierzył w powodzenie tego przedsięwzięcia.  
– Jak Ci się pracowało z młodzieżą, którą, de 
facto, uczyłaś bardzo krótko? 
– Życzę każdemu, aby miał możliwość współpracy 
z taką młodzieżą, bo naprawdę praca z nimi to 
wielka przyjemność. Oczywiście, nie zawsze było 
kolorowo, pewnie nie raz mieli mnie dosyć, gdy 
kazałam im w kółko powtarzać te same kwestie, 
gdy zwracałam uwagę, że coś jest nie tak, gdy 
mieliśmy odmienny punkt widzenia w pewnych 
kwestiach, ale przecież tak jest chyba 
w prawdziwym teatrze, gdzie reżyser nie zawsze 
zgadza się z aktorem. Ważny jest jednak efekt 
końcowy. Myślę, że te spotkania bardzo zbliżyły 
nas do siebie, a przed wszystkim wpłynęły na 
wzajemne relacje. Być może, pozwoliły poznać 
kolegę, koleżankę ze szkolnej ławki z zupełnie 
innej strony. Taka współpraca, zajęcia 
pozalekcyjne pozwalają spojrzeć na pewne sprawy 
w zupełnie innym świetle. 
– Co wywołuje u ciebie najmilsze wspomnienia 
z pracy nad spektaklem?  
– Najmilej wspominam chyba ostatnie dni przed 
tzw. "premierą". Próby odbywały się już 
w Prawosławnym Domu Kultury. Wiele 
entuzjazmu, a nawet śmiechu wywoływała 
charakteryzacja, i oczywiście stres, który 
w ostatnich godzinach udzielił się wszystkim 
i wręcz paraliżował. Jednakże wszystko przebiegło 
pomyślnie i udało się, a te gromkie brawa, które 
otrzymali nasi młodzi aktorzy są najlepszą nagrodą 
i dowodem na to, że warto było poświęcić swój 
czas i energię na zrealizowanie tego celu. Szkoda 
tylko, że to już wszystko za nami. 
– Kiedy następne przedstawienie? 
– Prawdopodobnie we wrześniu, taki bynajmniej 
jest plan, ale czy się powiedzie? Wszystko zależy 
od aktorów, czy zechcą jeszcze raz podjąć tę 
próbę. 

Rozmawiał Andrzej Zdanowicz 
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________________Duchowe kierownictwo 
 

17 List Starca Józefa Hezychasty 

 

Moje miłe dziecko z całym Twoim bractwem 
w Chrystusie! Radujcie się radością świętą Pana 
naszego Jezusa Chrystusa! Dzisiaj jest pamięć 
świętego Charłampiusza. Wczoraj dowiedziałem 
się, że przyszły listy i, kiedy minęły trzy pierwsze 
dni Wielkiego Postu, brat chodził do Dafni, gdzie 
otrzymał przesyłkę i list polecony. Proszę, nie 
przysyłajcie poleconych listów, bowiem bardzo 
trudno jest nam chodzić do Dafni. W naszej 
obecnej sytuacji za każdym razem są to dla nas 
duże wydatki. 

Otwieranie listów można wyjaśnić 
w następujący sposób: wydaje się, że niektórzy 
myślą, że ja piszę o ich pomyłkach do ich starca, 
który jest ich ojcem duchowym, dlatego też 
otwierają listy, aby zobaczyć, co tam jest napisane. 
Wiedzcie o tym, że wcale się tym nie przejmuję 
i wy też się nie przejmujcie. Niech każdy troszczy 
się o swoją duszę, ponieważ każdy z nas odpowie 
nie tylko za złe uczynki, ale i za zbędne słowo, i za 
myśli, które omyłkowo przyjął. 

Pokłoń się swemu starcu i przekaż mu ode 
mnie słowa wdzięczności za miłość, którą nam 
okazał, zwalniając Cię z epitemii. Na przyszłość 
bądź uważny moje dziecię, ponieważ pomyłki 
przyczyniają ból, jak też trudno jest nieść epitemię. 
Jeśli starzec mówi do Ciebie, a Ty nie idziesz i nie 
odpowiadasz, jak należy, to jest to ogromne 
lekceważenie. Nie może być również 
usprawiedliwienia dla tego, który następnego dnia 
ponownie ma spojrzeć w twarz starca. Tak może 
zrobić tylko ten, który zdecydował się i jest 
gotowy opuścić swego bliźniego, jak też więcej go 
już nie widzieć. Inaczej, w jaki sposób ten, który 
zostaje, spojrzy w twarz i zwróci się do swego 
duchowego ojca? Jak z nim będzie rozmawiał 
i prosił o błogosławieństwo? 

Zauważ dziecię moje, że to okropny egoizm 
i niepokorny obraz myśli. Jeżeli zdarza Ci się, jak 
każdemu człowiekowi, być zmęczonym lub 
chorym, albo strudzonym swoim posłuszaniem, 
powiedz o tym pokornie swojemu starcu. Wyjaśnij 
to bez chytrości, z czystym sumieniem. On potrafi 
być wyrozumiały. Wie, jak Ci ulżyć, by Twoja 
praca nie przepadła i żebyś zamiast pożytku nie 
poniósł strat. 

Jednak naucz się słuchać bez szemrania i bez 
nagrody. Nie zmuszaj swego starca do 
wyrozumiałości, by ochraniał Ciebie swoim 
kosztem, albowiem i tak w końcu, czy tu, czy tam, 
sam będziesz musiał zapłacić za taką ochronę. Nie 
zwiększaj długów swojej duszy mało ważnymi 
rzeczami. 

I teraz, kiedy poniosłeś porażkę i raz upadłeś, 
w przyszłości bądź czujny w odniesieniu do tej 
grzesznej namiętności. Albowiem pokusa zawsze 
jest przy Tobie. Jeśli człowiek w jakiejkolwiek 
bitwie raz przegra, to, nawet, jeśli minie sto lat, gdy 
tylko znajdzie się tam, gdzie choć raz przegrał, ona 
go znowu dopada. 

Dlatego mówię do Ciebie i wszystkich braci, że 
z każdej walki z wrogiem należy wychodzić 
zwycięzcą. Albo umrzeć w bitwie, albo z Bogiem 
zwyciężyć. Innej drogi nie ma. 
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W czasie pokusy nie opuszczaj swego miejsca, 
nie poddawaj się, nie ukazuj na pomyłki innego, 
nie żądaj sprawiedliwości, przecierp pokusę 
i zamęt w milczeniu do śmierci. 

I dopiero, jak minie pokusa i zapanuje zupełny 
spokój, czy jesteś starcem, czy nowicjuszem, 
wtedy bez emocji oceń korzyści lub straty. W ten 
sposób powstają cnoty. 

We wszystkich pokusach i nieprzyjemnościach 
potrzeba cierpliwości, ona je przezwycięża. 
Zaznacz imiona tych, którzy przecierpieli 
wszystkie pokusy aż do śmierci, kiedy ich ślina 
w buzi zamieniała się w krew, by nie przemówić. 
Odnoś się do nich z wielkim szacunkiem, czcij ich 
jak męczenników i wyznawców wiary. Ich 
i podobnych do nich lubię i całuję, i dzięki nim 
powinienem codziennie przelewać nawet ostatnią 
kroplę z miłości do Chrystusa. Ponieważ widzisz, 
że cierpiąc, on wybiera tysiąc śmierci niż to, aby 
wypuścić ze swoich ust jedno chłodne słowo. 
I kiedy go prześladują ludzie, uciska własną 
prawość, dławi wewnętrzną myśl; walcząc, on 
słabnie i pada jak martwy, ale nawet wtedy jeszcze 
walczy w umyśle z pokusą, cały ciężar biorąc na 
siebie, obwiniając się i wzdychając jak winny. 

Otóż niczego innego nie pragnę i tak bardzo nie 
lubię, jak słyszeć, że przejawiacie cierpliwość 
w nadchodzących pokusach. 

Ponieważ Bóg, jako Istota samowychwalana, 
nie potrzebuje wysiłku człowieka, ale raduje się 
i lubi, gdy widzi nasze poświęcenie dla Jego 
miłości, gdy cierpimy i męczymy się, dlatego też 
nagradza nas jak ascetów i szczodrze obdarza 
Swoją Łaską. 

Chciałbym napisać trzy artykuły lub trzy 
książki, z których jedna byłaby tylko o tym, że 
człowiek jest niczym i bezustannie bym krzyczał, że 
jestem niczym. W drugiej byłoby napisane, że 
wszystko, we wszystkim i nad wszystkim jest Bóg 
Samowychwalany. I trzecie: bądź cierpliwy aż do 
śmierci. Czy jesteś młody, czy zestarzałeś się, 
prowadząc przez wiele lat życie ascetyczne, – jeżeli 
nie masz cierpliwości do ostatniego tchu, to niczym 
będą twoje uczynki przed Bogiem. 

Otóż, poznaj siebie, że jesteś – niczym. Twoje 
jestestwo – jest niczym. Twe pochodzenie – glina, 
Twoja życiowa siła – tchnienie Boga. I wszystko 
jest Boga. Poznaj samego siebie, że jesteś – niczym, 
i bądź cierpliwy w pokusach, żeby wybawić się od 
nich i stać się bogiem według Łaski, albowiem 
jesteś tchnieniem, oddechem Boga. 

Zwracaj się często do swego Ojca, Który 
zawsze jest obok Ciebie i nigdy cię nie opuszcza. 
On jest nawet bliżej, niż ruch twego umysłu; On jest 
w twoim oddechu, w twoim umyśle, w twoim 
słowie. Bóg wszystko ogarnia. My ubodzy 
i niemądrzy, w Nim żyjemy, w Jego objęciach się 
poruszamy. Twój Ojciec jest tu i zawsze cię widzi. 
A dlaczego ty Go nie widzisz? Dlaczego grzeszysz? 
Dlaczego nie słuchasz? Dlaczego zasmucasz Dawcę 
życia? Chociaż On Ciebie widzi, martwi się i patrzy 
na ciebie przez palce, bo jesteś ślepy. Proś Go, 
znosząc pokusy, które On tobie posyła i otworzą się 
twoje oczy, żeby Go ujrzeć i wtedy razem z Hiobem 
zawołasz: Słuchem ucha słyszałem Cię wcześniej, 
teraz me oko Cię widzi: dlatego sam siebie 
ukorzyłem i uważam siebie za ziemię i popiół. 

 
Tłumaczenie: Ihumenia Agnija (Cicha)
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____________________________Rozważania
 

Pojęcie grzechu – być albo nie-być człowieka
 

Bóg i człowiek 

Istnienie człowieka całkowicie zależy od 
istnienia Boga, dlatego też, jeśli ktoś twierdzi, że 
nie ma Boga, nie może być mowy i o jego 
człowieczeństwie. Doskonale zdawali sobie z tego 
sprawę starożytni, oddając należną cześć swemu 
bogu, który, chociaż nie był prawdziwym 
Bogiem, scalał w jeden harmoniczny organizm 
cały wszechświat, wszystkiemu nadając swoje 
miejsce. W wyniku takiego stosunku do swego 
boga, ich życie posiadało określony charakter 
i ustrój, gwarantujący ciągłość rodu i społeczny 
porządek. Religia, bowiem reguluje ziemskie 
życie człowieka. Człowiek zaś nosi w sobie 
potrzebę czczenia swego boga, kimkolwiek by on 
nie był. 

Chrześcijaństwo przyniosło światu 
nowego Boga, który nie jest Bogiem 
zewnętrznym, jak to ma miejsce w religiach 
teozoficznych, a jak najbardziej bliski jest 
człowiekowi poprzez swoją miłość do każdego 
konkretnego człowieka. Jezus Chrystus, 
doskonały Bóg i doskonały człowiek, druga 
Osoba Trójcy Świętej, przyszedł na świat, aby 
zbawić ludzki ród od grzechu i dać mu 
upragniony raj. Zrównał się On z człowiekiem, 
zrzucając z siebie carską purpurę Boskości i oddał 
Swoje ludzkie życie, zespolone przez 
hipostatyczną unię Jego osoby z życiem Świętej 
Trójcy, za życie człowieka. Bóg stał się 
człowiekiem, aby człowiek mógł stać się bogiem z 
łaski. 

Chrystus pozostawił po sobie Prawo, 
którego ważność jest trwalsza, aniżeli cały 
wszechświat. Opiera się ono, bowiem na miłości, 
na ofiarności w stosunku do drugiego człowieka, 
jak również i do Boga. Zatem, wszystko to, co 
przekazał nam nasz Zbawiciel jest dogmatem 
wiary, niezmiennym, z wielką czcią 
przechowywanym w Cerkwi, jawiącym się 
jednocześnie Jej fundamentem i dziedzictwem na 
wszystkie wieki.  

Prawdy wiary, mimo tego, że 
przewyższają możliwości percepcyjne rozumu, 
nie odrzucają go, a przeobrażają, czyniąc go 
swoim współtowarzyszem na drodze do 

zbawienia. Rozum kroczy na tej drodze obok 

wiary i w miarę swych możliwości sławi Boga, 
otrzymując od Niego zbawczą łaskę oczyszczenia. 

  
Wiara i rozum 

Głoszona przez dwa ostatnie stulecia 
opozycja, żeby nie powiedzieć walka, pomiędzy 
wiarą i rozumem, wydaje się być nieco wątpliwa w 
świetle istnienia rozumowej wiary. Nie zmienia to 
jednak faktu, że współczesny człowiek, 
posiadający wykształcenie, patrzy na człowieka 
wierzącego nieco podejrzliwie. Z kolei wierzący, 
jeśli już zdobywa wykształcenie oraz zetknie się 
w swym życiu z teologią, jako nauką, 
nieświadomie zaczyna stawić rozum w opozycji do 
wiary, tłumacząc na swój sposób prawdy wiary. Te 
ostatnie, natomiast, jeśli zostaną chociażby 
muśnięte analitycznym, a więc sprofanowanym 
rozumem, od razu więdną, rzucając człowieka 
w sidła żądzy poznania, która, jak wiadomo, 
zgubiła pierwszych ludzi Adama i Ewę. Owa 
żądza rozumowego poznania, szczególnie zaś, jeśli 
dotyka prawd wiary, pogrąża człowieka w mrok 
mędrkowania odnośnie rzeczy, na temat których 
nawet święci nie śmieli otwierać ust, mianowicie 
na temat Boga. 

 
Namiętność osądzania 
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Współczesny człowiek jest pogrążony 
w wydawaniu osądów odnośnie rzeczy 
tajemniczych i daleko go przewyższających. Za 
tym natomiast idzie namiętność osądzania innych 
ludzi, obrażania ich, oczerniania, itp. Jego stan 
intelektualno-duchowy jest, zatem niższy, aniżeli 
pierwotnych gromad ludzkich, które z czcią 
odnosiły się do pseudo-bogów, bowiem 
współczesny człowiek bez jakiejkolwiek czci 
odnosi się do prawdziwego Boga, jak i do Jego 
obrazu, czyli człowieka. Stawia on siebie, w taki 
sposób, na miejsce wszechwiedzącego Boga, swój 
rozum czyniąc fetyszem, czyli bożkiem, przed 
którym co chwila składa ofiary ze swej wiary 
w Boga. Każda, bowiem myśl, każde słowo, 
dotyczące Boga, wypowiedziane jednak bez 
należytej czci, przyczynia się do upadku 
człowieka. Za każdym razem, zatem, człowiek 
zrywa zakazany owoc z drzewa poznania dobra 
i zła, poddając się woli szatana. „Jeśliby 
współcześni ludzie poskromili swój język 
i zaprzestali się obrażać oraz jeden na drugiego 
rzucać oszczerstwa – mówi współczesny św. 
Mikołaj Serbski (Wielimirowicz), – to połowa 
całego zła znikłaby ze świata, jak też połowa 
złych duchów uciekłaby z ludzkich serc.” 

Czym można wytłumaczyć ów fenomen 
lekkomyślnego mówienia o rzeczach boskich, 
które wymagają właśnie milczenia i pokornego 
wsłuchiwania się w Boży głos, jak również 
wzajemnego osądzania? Niewątpliwie, wiąże się 
to z utratą wiary w Boga, a co za tym idzie, 
z nieposłuszeństwem Jego woli. Człowiek 
przestaje po prostu wierzyć, że Bóg w ogóle 
istnieje. Jeśli człowiek posiada wiarę w Boga, 
jego życie będzie permanentną modlitwą, 
służeniem Bogu i wysławianiem Jego Imienia, 
a nie bezmyślnym, a nawet, jeśli już 
i przemyślanym potokiem słów, to 
nieadekwatnym do powagi chwili. Każda, 
bowiem chwila życia człowieka to dar od Boga, 
za który trzeba składać dzięki, żałując i płacząc za 
swoje grzechy. 

Również oziębienie modlitewnej praktyki 
ma wpływ na tego rodzaju bogoburcze kazusy. 
Bez wahania, bowiem należy powiedzieć, że 
każde słowo, nieadekwatnie wypowiedziane 
o Bogu i Jego świętej woli, jest kolejnym ciosem, 
zadanym Chrystusowi na Jego świętym Ciele 
Cerkwi, kto zaś zniszczy świątynię Bożą, tego 
zniszczy Bóg (1Kor 3,17). Modlitwa zaś 
ukierunkowuje działania człowieka w stronę 

Boga, oczyszcza go z niepotrzebnych myśli, jak 
również zamyka wrota jego ust, skupiając go 
bardziej na słuchaniu, aniżeli na mówieniu. 
Człowiek, który się modli, staje się przykładem dla 
otoczenia, wzorcem jak się modlić, jak poznawać 
Boga, a więc być prawdziwym teologiem. Kto się 
bowiem modli, jest teologiem, i ten jest teologiem, 
kto się modli.  

 
Życie bez grzechu... 

Jednak główną przyczyną ukazanego 
zjawiska, którą trzeba w końcu wskazać, to 
wykorzenienie ze swojej świadomości pojęcia 
grzechu. Człowiek, który rozprawia o Bogu 
w sposób nie należyty, jak również osądza innych, 
nie wie, co to jest grzech, jeśliby bowiem wiedział, 
nie czyniłby tego, co jawi się ewidentnym 
grzechem, w myśl przykazania: Nie będziesz 
wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych 
rzeczy (Wj 20,7). Pojęcie grzechu zaś jest 
pojęciem ze wszech miar zbawczym, gdyż tam, 
gdzie jest grzech, tam też potrzebny jest Zbawiciel. 
Jeśli natomiast nie ma grzechu, Zbawiciel nie jest 
potrzebny. Cała intelektualna budowla 
dzisiejszego świata opiera się jednak właśnie na 
wyrzuceniu ze swej świadomości pojęcia grzechu. 
Dlatego też, co trzeba stanowczo stwierdzić, 
skazana jest ona na upadek. Dlaczego? Każda 
cywilizacja, która choć przez chwilę uzna siebie za 
twór doskonały, a więc odrzuci od siebie 
przyczynę niedoskonałości, czyli grzech, 
wcześniej czy później upada, gdyż jej fundament 
stracił więź z Bogiem. Człowiek, który uznaje 
siebie za istotę doskonałą, chociaż jego życie 
pogrążone jest w grzechu, zniszczeniu i  
niedoskonałości, odrywa się od Boga, stając na 
Jego miejscu. Taki człowiek zaprzecza świętemu 
Słowu Bożemu, Które właśnie twierdzi, że 
człowiek grzeszy, i że nie ma człowieka bez 
grzechu. W taki sposób dążył niegdyś do 
doskonałości najwyższy anioł Jutrzenka, który 
w wyniku żądzy władzy i Bożej potęgi, stał się 
szatanem. 

 
Grzech – zbawcze pojęcie 

W przypadku wyrzucenia ze swej 
świadomości grzechu, ludzka egzystencja 
z upadłej przeradza się w demoniczną. Pojęcie 
grzechu zaś chroni człowieka przed demonizmem, 
co chwila dając poczuć gorzki smak grzechu. 
Demonizm zaś to nic innego, jak zaprzeczenie 
samemu sobie. Jeśli ktoś w to wątpi, można 
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przekonać go bardzo rozpowszechnionym 
przykładem z życia dzisiejszego społeczeństwa.  

Religia chrześcijańska, wbrew pogańskim 
i neopogańskim praktykom, skupia się na 
rodzinie, jako elementarnej cząstce społeczeństwa 
i religijnej wspólnoty oraz jako gwarancji bytu 
człowieka na ziemi. Zachwianie podstawą rodziny 
automatycznie prowadzi do załamania ciągu 
ludzkich pokoleń, jak również skazuje 
społeczeństwo na totalny chaos we wszystkich 
jego sferach. Współczesny człowiek, 
zakorzeniony w ideologii, propagującej 
nieistnienie grzechu w jego życiu, kpi sobie 
z instytucji rodziny, widząc w niej hegemonię 
przestarzałych wzorców, które zamiast pomagać 
żyć konkretnemu człowiekowi, destabilizują go 
i wpędzają w różnego rodzaju problemy. Dlatego 
też styl życia, akceptujący tzw. singli, jak i częste 
zmiany partnerów, przeżywa dzisiaj swoje 
prawdziwe apogeum popularności. Ten styl życia 
jednak, z punktu widzenia chrześcijańskiej nauki 
będący grzechem, wpędza ludzkość w stan 
zatracenia. Jak bowiem będzie się rodził 
człowiek, a więc w jaki sposób społeczeństwo 
będzie się regenerowało, jeśli rozluźniony tryb 
życia nawet nie bierze pod uwagę rodzenia dzieci, 
co dopiero mówić o faktycznym rodzeniu? Kto 
zajmie nasze miejsca, jeśli kobiety i mężczyźni 
przestaną starać się o potomstwo w imię właśnie 
swobodnego życia, bez brzemienia świadomości 
swego grzechu? Czy przeciętny zjadacz 
i zjadaczka chleba stawią sobie to pytanie? Od 
odpowiedzi na nie, bowiem zależy być albo nie-
być człowieka. 

Pojęcie grzechu zaś, wszystko stawia na 
miejsce, harmonizując życie konkretnego 
człowieka i całego społeczeństwa. Jeśli bowiem, 
życie w prawnie nieuregulowanym związku jest 
postrzegane jako grzech, to świadomość krzyczy, 
że trzeba to zmienić, a więc uregulować go. Z tym 
zaś wiążą się obowiązki męża wobec żony i żony 
wobec męża. Na tym gruncie też rodzą się dzieci, 
od dzieci zaś są wnuki, itd, itd. Pojęcie grzechu 
posiada zatem zbawczą moc. Wszystko to 
natomiast, co składa się na wyrzucenie ze swojej 

świadomości grzechu, wynika właśnie 
z lekkomyślnego mówienia o Bogu, Który jest 
Źródłem wszelkiego istnienia i Dawcą wszelkich 
dóbr.  

Powaga życia, zawierająca się 
w przyznaniu faktu istnienia Boga i wynikających 
z tego obowiązków człowieka względem Niego 
i drugiego człowieka, pozwala utrzymać istniejący 
stan życia i funkcjonowania w dotychczasowym 
stanie. Brak tej powagi, a więc świadome lub 
mniej świadome odrzucenie tej prawdy, pogrąża 
człowieka w nieznany stan, w nieznaną sferę, jak 
również skraca jego egzystencję, co było pokazane 
wyżej. 

 
Nie daj nam Panie... 

Czy dzisiejszy stan świadomości 
społeczeństwa jest w stanie przewidzieć 
ewentualne zmiany w sferze swego życia, bądź, 
jeśli się uda, utrzymać istniejący stan? Wszystko 
zależy właśnie od powagi stosunku człowieka do 
Boga i człowieka do człowieka. Wierzyć w Boga, 
bowiem, a więc czcić Go, jako swego Stwórcę, 
oddawać mu to, co On nam przykazał – mowa 
tutaj o szacunku do drugiego człowieka, jak też o 
zapomnianej już dzisiaj dziesięcinie, – jawi się 
wielką korzyścią dla człowieka. Każde uchybienie 
zaś, nie pozostaje bez poważnych następstw, 
a wlewa się do rzeki naszego życia nie bez naszej 
zgody. Każda, bowiem bieda nie powstaje sama 
z siebie, a posiada głębokie korzenie 
w dotychczasowym życiu człowieka. Świadomość 
grzechu i związana z tym aktywność człowieka ku 
zmianie tej sytuacji wyjaśnia wszystko i stawia na 
właściwe miejsce. 

Nie daj nam, Panie, z lekkim sercem 
używać Twego Imienia, na Które zegnie się 
wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich 
i podziemnych (Flp 2,10), bowiem Twoja wola 
chce, aby każdy człowiek sławił Ciebie poprzez 
modlitwę. Niech nasze każde słowo będzie Tobie 
miłe, a nam daruje wieczną szczęśliwość razem 
z Tobą w Twoim Królestwie na wieki wieków. 
Amiń. 

o. Krzysztof Wojcieszuk 
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______________________Z życia Bractwa 

Półkolonie z Bractwem 
 
W dniach 07.07.2008 – 18.07.2008 Bractwo śww. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim 

zorganizowało nieodpłatne półkolonie dla dzieci z bielskich szkół podstawowych. 
 

Dwadzieścioro dzieci pod opieką 
Mirosławy Gałaszewicz i Walentyny Mielnik-
Nikołajuk uczestniczyło w zajęciach, 
organizowanych w godzinach od 8.00 do 16.00 
w budynku Domu Kultury Prawosławnej, który 
się mieści przy ulicy Rejtana 24. 

Program zajęć był bardzo zróżnicowany, 
dzieci nie miały, więc czasu na nudę, spędzając 
go na zabawach rowerowych i ogólnie 
sportowych. Brały udział w konkursach wiedzy, 
plastycznych, jak również spotykały się 
z interesującymi ludźmi. Odbyło się na przykład 
spotkanie z przedstawicielami policji, którzy 
opowiedziały dzieciom o bezpieczeństwie 
w czasie wakacji. Przedstawiciel KRUS-u mówił 
natomiast o zachowaniu bezpieczeństwa podczas 
wyjazdów na wieś. Panowie strażacy, do których 
wybrali się „półkoloniści”, zaprezentowali 
nowoczesny sprzęt strażacki i przestrzegli przed 
zabawą z ogniem. Uczestnicy półkolonii 
odwiedzili też siedzibę Nadleśnictwa Bielsk 
Podlaski, gdzie obejrzeć można było eksponaty, 
związane z historią leśnictwa, a także film, 
opowiadający o życiu zwierząt w lesie.  

Podczas pobytu w bibliotece miejskiej 
dzieci uczestniczyły w zabawach i grach, 
związanych z czytelnictwem, literaturą, a te, które 
przyszły tu po raz pierwszy, mogły założyć karty 
biblioteczne i wypożyczyć książki na wakacje. 

Pani Elżbieta Fionik prowadziła z dziećmi 
zabawy muzyczne, zaś wolontariuszki, tegoroczne 
maturzystki – Ewa Gałaszewicz i Magdalena 
Krystosiuk, – organizowały zajęcia językowe, 
mające na celu zachęcenie poprzez zabawę do 
nauki języka, ale pozwalające też na doskonalenie 
już zdobytych umiejętności. Dwukrotnie odbyły 
się wyjścia na pływalnię miejską, z czego dzieci 
ogromnie się cieszyły, chętnie też bawiły się na 
placu zabaw.  

Sprzęty domowego użytku, którymi 
posługiwały się nasze prababcie, uczestnicy 
półkolonii mogli obejrzeć muzeum 

w Studziwodach. A w bielskim Ratuszu panie 
opowiedziały o wystawianych pracach 
i poprowadziły zajęcia plastyczne.  

Dużą atrakcją dla półkolonistów była 
wycieczka do Białowieży, w programie której było 
zwiedzanie muzeum, cerkwi z ikonostasem 
z porcelany, pieczenie kiełbasek przy ognisku 
i wizyta w rezerwacie żubrów. 

Obiadowa stołówka półkolonii znajdowała 
się w Restauracji „Podlasianka”, śniadanie 
i podwieczorek zaś odbywały się w Domu Kultury. 
Dowodem na to, że taka forma letniego wypoczynku 
spodobała się dzieciom, może być fakt, że już teraz 
pytały się, kiedy odbędą się kolejne półkolonie. 

Bardzo dziękujemy sponsorom, którzy nas 
wsparli. 2000 zł, czyli 2/5 środków na organizację 
półkolonii, Bractwo śww. Cyryla i Metodego 
otrzymało w ramach napisanego projektu, z Urzędu 
Miasta. Projekt napisały Nadzieja Załuska 
i Walentyna Zinkiewicz. Resztę środków pokryliśmy 
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przy współpracy takich firm, jak: PSS Społem, 
piekarnia „Emma”, NOWPOL-Piotr Nowicki, 
„Apteka przy rynku”, Apteka pana Syczewskiego, 
MPEC, Starostwa Powiatowego, które 
nieodpłatnie zapewniło transport na czas 
wycieczki. Pani wójt zasponsorowała stół do 

tenisa stołowego. Znaczącą pomoc okazali również 
parafianie Cerkwi Prieczysteńskiej. 

Całe przedsięwzięcie duchowo wspierał ks. 
Jerzy Bogacewicz. Niech dobry Bóg wynagrodzi 
wszystkich tych, którzy dołożyli „swoją cegiełkę”. 
Spasi Gospodi. 

Ewa Cymbaluk

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Wybory do Zarządu Bractwa 
31 maja 2008 roku odbyły się tajne wybory do Zarządu Koła terenowego Bractwa Śww. 

Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim.  
 

 
Do nowego Zarządu weszli:  
Jerzy Maleszewski          - Przewodniczący  
Joanna Dudzicz               - wice przewodnicząca  
Walentyna Malewska      - skarbnik  
Mariusz Warszycki         - sekretarz  
Ewa Cymbaluk                - członek  
Jerzy Tomczuk                - członek  
 
 
Komisja rewizyjna:   
Wadym Waszczuk           - Przewodniczący  
Raisa Sacharczuk            - wice przewodnicząca  
Walentyna Kruk              - wice przewodnicząca 
 

W zebraniu, oprócz członków i ustępującego 
zarządu, uczestniczyli: opiekun duchowny Koła, 
ks. Jerzy Bogacewicz oraz przedstawiciel zarządu 
głównego, Joanna Goworko. W słowach 
wstępnych ks. Bogacewicz podkreślił ważną 
i wyniosłą rolę bractw w życiu Cerkwi. Wszyscy 

bratczycy pogratulowali sobie i opiekunowi 
duchowemu dotychczasowych osiągnięć ( za 
najbardziej doniosły uznano organizację obchodów 
500-lecia Bielskiej Ikony Matki Bożej) i życzyli 
dalszych sukcesów. 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Poświęcenie Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim 

10 września 2008 roku, w dzień pamięci 
św. Hioba Poczajewskiego, patrona Diecezji 
Warszawsko-Bielskiej, Jego Eminencja, Wielce 
Błogosławiony Sawa, Prawosławny 
Metropolita Warszawski i całej Polski, 
w asyście hierarchów naszej Cerkwi 
i zebranego duchowieństwa, dokonał 
poświęcenia Domu Kultury Prawosławnej 
w Bielsku Podlaskim. 

Uroczystości, poświęcone patronowi 
diecezji, świętemu Hiobowi, rozpoczęły się 
o godz. 10.00 w Cerkwi Zaśnięcia 
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Przenajświętszej Bogurodzicy w Bielsku 
Podlaskim. Jego Eminencja, Metropolita Sawa, 
wraz z władykami Mironem, Grzegorzem 
i Jerzym sprawował św. Liturgię, zanosząc do 
Boga modlitwy o prawosławny naród. W czasie 
nabożeństwa kazanie wygłosił ks. Paweł 
Kuczyński, wikariusz parafii w Podbielu, 
dekanatu bielskiego, podkreślając w nim 
złożoność czasów, w którym żył św. Hiob. Po 
zakończeniu św. Liturgii Metropolita Sawa 
zwrócił się do licznie zebranego duchowieństwa 
ze słowami ku pokrzepieniu serc, wzywając do 
tego, aby ogień wiary nie słabł w naszych sercach, 
chociaż czasy, w których żyjemy, stają się coraz 
trudniejsze. „Dzisiaj św. Hiob przyzywa 
wszystkich, abyśmy odpowiedzieli sobie na 
pytanie, jaka jest nasza wiara, jak też w jaki 
sposób świadczymy o swojej wierze w Boga 
wśród ludzi” – mówił Metropolita Sawa. 
Następnie odsłużono molebien. 

W dalszej części uroczystości wszyscy 
zebrani, wśród których, oprócz duchowieństwa, 
były władze samorządowe, przedstawiciele służb 
mundurowych, jak również pan profesor Andrzej 
Łapko, przewodniczący centralnego Bractwa 
śww. Cyryla i Metodego w Białymstoku i pan 
wice prezydent Białegostoku, Aleksander Sosna, 
udali się do Domu Kultury Prawosławnej, gdzie 

Metropolita Sawa dokonał jego poświęcenia. „Ten 
dom – powiedział Metropolita, – powinien służyć 
wszystkim mieszkańcom Bielska Podlaskiego. 
W tym domu ma być również przedszkole, świetlica 
środowiskowa, biblioteka… Niech będzie 
wizytówką Bielska” – mówił Władyka. „To powinno 
być centrum kultury prawosławnej i wszystkich 
jednoczyć: prawosławnych i wyznawców innej 
wiary”. 

Po poświeceniu uczestnicy zasiedli do 
świątecznego stołu. Katering serwował Bar Anna, 
właścicielka którego – pani Anna Sulima, – jawi się 
aktywną bratczycą w Bractwie śww. Cyryla 
i Metodego. W czasie obiadu młodzież 
z białoruskiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Bielsku Podlaskim zaprezentowała swoje wokalne 
zdolności, tak więc już przy poświęceniu Dom 
Kultury Prawosławnej rozbrzmiewał białoruskimi 
motywami, rokując tym samym na dalszy, 
pozytywny rozwój działalności kulturalnej w naszej 
prawosławnej społeczności. 

Poświęcenie obdarzyło Dom Kultury 
Prawosławnej swoistą duszą i wlało w nią łaskę 
Ducha Świętego, inspirującą do działania i tworzenia 
na chwałę Bożą, co, mamy taką nadzieję, udzieli się 
wszystkim zainteresowanym działalnością kulturalną 
w naszym mieście. 

(Sz)
 

_____________________________________________________ 
 

Kalendarium działalności Bractwa 
07.05.2008 r. – Otwarcie wystawy fotograficznej „Śladami Chrystusa po Ziemi Świętej” 

w Prawosławnym Domu Kultury. 

10.05.2008 r. – Konkurs recytatorski „Spotkanie z poezją i prozą religijną o tematyce paschalnej” 
w Prawosławnym Domu Kultury. 

11.05.2008 r. – Przedstawienie „Sakrament” poświęcone problematyce małżeństw mieszanych 
wyznaniowo w Prawosławnym Domu Kultury. 

31.05.2008 r. – Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze bielskiego koła Bractwa św. Cyryla i Metodego 
w Prawosławnym Domu Kultury (wyniki publikujemy w oddzielnym artykule). 

29.06.2008r. – Zbiórka darów na rzecz Domu Opieki w Korzynie. 

07-18.07. 2008r. - Półkolonie dla dzieci w Prawosławnym      - Domu Kultury. 

21.07.2008 r. –  Pielgrzymka na święto ku czci Kazańskiej Ikony Matki Bożej Zajączki k. Kożan. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 



 18

 
WYDARZENIA CERKIEWNE 

 
10 maja 2008 r. biskup hajnowski Miron, Prawosławny Ordynariusz Wojska  Polskiego został 

podniesiony do godności arcybiskupa. 

12 maja 2008r. na św. Górze Grabarce  miały miejsce  uroczystości z okazji 70  rocznicy urodzin oraz 
10 rocznicy wyboru na tron metropolity Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy.  

16-18 maja 2008r. XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę. 

25-31maja. 2008r. XXVII Mi ędzynarodowy Festiwal - Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. 

25 maja 2008r. w cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku było sprawowane nabożeństwo dziękczynne  - 
w intencji Bractwa Świętych Braci Cyryla i Metodego oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. 
św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. 

1 czerwca 2008r. uroczystości ku czci św. św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej w katedralnej 
cerkwi pw. św. ap. Jana Teologa w Chełmie. 

7-8 czerwca 2008r. uroczystości ku czci Bielskiej Ikony Bogurodzicy w cerkwi pw. Narodzenia 
Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. 

6 czerwca  2008r. podczas uroczystości parafialnych w parafii św. Ducha w Białymstoku JE Jakub biskup 
białostocki i gdański został podniesiony do godności arcybiskupa.  

22 czerwca 2008r. procesja do kaplicy św. Jerzego w Bielsku Podlaskim na ulicy Dubicze w miejscu, 
gdzie dawniej istniała cerkiew. 

24-25 czerwca 2008r. w Stauropigialnym Monasterze w Jabłecznej odbyły się uroczystości ku czci św. 
Onufrego Wielkiego.  

17 lipca 2008r.. jubileusz pięćdziesięciolecia kapłaństwa ks. Eugeniusza Nielipińskiego w cerkwi pw. św. 
Archanioła  Michała. 

1 sierpnia 2008 r. Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki i gdański Jakub mianował ks. prot. Anatola 
Fiedoruka proboszczem parafii św. Proroka Eliasza w Białymstoku.  

źródło: www.cerkiew.pl 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BIELSKI DOM KULTURY 
 
30.05. – 2.06.2008 r. XXIX Dni Bielska Podlaskiego 

30.05.2008 r. II Biennale Twórczości Plastycznej Młodych „Pasje i Talenty'2008" o Złotą, Srebrną 
i Brązową Paletę - Statuetkę Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski 4.06.2008  

4.06.2008 r. - Eliminacje Miejskie Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków "O złotą różdżkę 
Dobrej Wróżki"- BDK  

23-27.06.2008 r. – Otwarte warsztaty batiku – BDK 

25.06. - 5.07.2008 r. - Obóz taneczny – udział członków Klubu Tańca „Kadryl Gama” Bielskiego Domu 
Kultury - Augustowo  

 5.07.2008 r. - „Kupalle” impreza obrzędowa związana z nocą świętojańską - udział zespołów BDK – 
Białowieża  
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 3.07.2008 r. – „Baw się razem z nami” - wakacyjne gry i zabawy muzyczne, plastyczne i rekreacyjne  na 
świeżym powietrzu – BDK  

 1-11.07.2008 r. – Warsztaty  artystyczne studia piosenki „Fart” – BDK  

10.07.2008 r. – „Baw się razem z nami” - wakacyjne gry i zabawy muzyczne, plastyczne, rekreacyjne  na 
świeżym powietrzu – BDK  

12.07.2008 r. – „Kupalle” impreza obrzędowa związana z nocą świętojańską - udział zespołów BDK - 
Narewka  

10-13.07.2008 r. - Udział Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” w Festiwalu Kultury Ukraińskiej 
– koncert w Operze Leśnej – Sopot  

13.07.2008 r. - Koncert zespołu „Fart” na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Włoskiej - Wyrzysk 

14.07.2008 r. - Koncert zespołu „Art Studio Rada” z Białorusi  i „Skaz” z Rosji w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu „Podlaska Oktawa Kultur” – Amfiteatr Miejski w Parku Królowej 
Heleny – godz. 19.00 

15.07.2008 r. - Koncert Zespołu Pieśni Białoruskiej „Małanka” w Filharmonii i Operze Podlaskiej 
w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Podlaska Oktawa Kultur” – Białystok 

16.07.2008 r. - Koncert Zespołu Pieśni Białoruskiej „Małanka” w Zespole Szkół Rolniczych w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu „Podlaska Oktawa Kultur” - Białystok 

18.07.2008 r. - Udział Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” w Międzynarodowym Festiwalu 
 „Podlaska Oktawa Kultur” – Koncert w Filharmonii i Operze Podlaskiej – Białystok 

18.07.2008 r. - Koncert Chóru Polskiej Pieśni Narodowej Pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej – 
Czerewki 

18.07.2008r. - Koncert zespołu „Żemyna” z Litwy i „Radosław” z Ukrainy w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu „Podlaska Oktawa Kultur” – Amfiteatr Miejski w Parku Królowej Heleny 

18-19.07.2008 r. - Udział solistów i zespołu „Fart” w Festiwalu Piosenki Religijnej  - Tuchola 

19.07.2008 r. - Występ Ukraińskiego Zespołu Pieśni  i Tańca „Ranok” na Święcie Kupały – Dubicze 
Cerkiewne 

19.07.2008 r. - Występ  Męskiego Zespołu „Kuranty” na festynie folklorystycznym – Bondary 

26.07.2008 r. - Koncert Zespołu Pieśni Białoruskiej „Małanka” na Jubileuszu Firmy „Pronar” - Narew                                                                                               

4-7.08.2008 r. – Warsztaty teatralno-obrzędowe – BDK 

8.08.2008 r. - Prezentacja programu „Obrzędy żniwne  Ziemi Bielskiej” w wykonaniu uczestników 
warsztatów i zespołu „Malinki” podczas IV Podlasko-Poleskich Spotkań Żniwnych „Oleń po boru 
chodit” w Muzeum Małej Ojczyzny - Studziwody 

10.08.2008 r. - XIV „Spasauskija Zapusty” – plenerowa impreza związana z obrzędami letnimi – 
Amfiteatr Miejski w Parku Królowej Heleny – godz.16.00  

źródło:  www.bdkbielsk.pl 
Przygotowała Ewa Cymbaluk. 
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