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Boże błogosławieństwo 

Rzeczywistość stworzona przez Boga, a więc 
wszystko to, co nas otacza, rządzi się ściśle określonymi 
zasadami. I tak, są to zasady fizyki, chemii, biologii, itd. 
Regulują one współistnienie całego spektrum różnego 
rodzaju elementów świata widzialnego, harmonijnie 
funkcjonujących jako pewna zamknięta całość. Nie 
podlegają one żadnej ewolucji, zmianie, czy procesowi. 
Zostały raz na zawsze ustalone w twórczym akcie Bożej 
woli, o którym czytamy na pierwszych stronach Pisma 
Świętego: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (Rdz 
1,1).  

To samo dotyczy człowieka, stworzenie którego 
opisane jest w sposób następujący: Stworzył więc Bóg 
człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: 
stworzył mężczyznę i niewiastę. Zaraz też następuje 
błogosławieństwo, dane pierwszym ludziom: Bądźcie 
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i 
uczynili ją sobie poddaną (Rdz 1,27-28). Również tutaj da 
się zauważyć nakreślenie określonych zasad istnienia, 
wykluczających jakąkolwiek dowolność w postrzeganiu 
człowieka. Oto bowiem, człowiek w sensie istotowym to 
mężczyzna i kobieta razem wzięci. Z nich też rodzi się 
kolejny człowiek, co stanowi zarówno realizację Bożego 
błogosławieństwa, jak i współuczestniczenie w twórczym 
akcie Boga. 

Przyjrzyjmy się temu Bożemu błogosławieństwu 
bliżej. Mówi ono o rodzeniu potomstwa dla zaludnienia 
ziemi, a więc dla przetrwania ludzkiego rodzaju. Mówi 
także o rodzeniu potomstwa dla uczynienia ziemi poddanej 
sobie. O co tu chodzi? Mowa tu o przeznaczeniu człowieka 
do uduchowienia ziemi, przeobrażenia, przebóstwienia, jak 
uczą święci ojcowie Cerkwi Prawosławnej. Właśnie 
poprzez potomstwo. W jaki sposób? Poprzez 
przekazywanie z pokolenia na pokolenie doświadczenia, 
mądrości, kultury, moralności, pobożności, itp. Aby 
następne pokolenia wiedziały o swoim przeznaczeniu, 
swoim zadaniu, o swojej historii, a poprzez to były 
niezwyciężone.  

Sam akt rodzenia dzieci nie stanowi więc istoty 
Bożego błogosławieństwa, a jest jego pierwszą połową, 
pierwszym elementem. Druga połowa, drugi element to, 
mówiąc językiem współczesnym, wychowanie, na które 
składa się właśnie przekazanie doświadczenia 
wcześniejszych pokoleń, ich kultury, tradycji, moralności, 
pobożności, itp. Są to zasady istnienia człowieka, 
przestrzeganie których gwarantuje mu w miarę normalne 
funkcjonowanie i dążenie do celu, jakim jest życie w 
Bogu, przebóstwienie. 

Jak to błogosławieństwo funkcjonuje we 
współczesnym świecie? Na pierwszy rzut oka nic się nie 
zmieniło. Jak dzieci rodziły się przez wieki, tak samo 
rodzą się i dzisiaj. Być może jest ich trochę mniej, aniżeli 
kiedyś, ale miejmy nadzieję, że program „Rodzina 500 +” 
poprawi statystyki. 

Co natomiast z wychowaniem, które też jest swego 
rodzaju rodzeniem dzieci, rodzeniem ich dusz? Tutaj 
sprawa się komplikuje. Jeśli bowiem nasze babcie i rodzice 
w jakiś sposób starali się jeszcze trzymać zasad dobrego 
wychowania, pomni i świadomi zadania, jakie postawił 
człowiekowi Bóg, to młode pokolenie, młodzi rodzice 

całkowicie zatracili się w pogoni za nową modą, nowymi 
standardami wychowawczymi. 

A te są całkowicie oderwane od rzeczywistości. 
Młodzi rodzice stracili orientację w otaczającym świecie i 
żyją, ośmielam się to powiedzieć, w stworzonej przez 
siebie iluzji. Rodzenie dzieci traktują jako wymóg 
kulturowy, ich wychowanie z kolei jako zabawę 
maskotkami. Jak bowiem nazwać sytuację, w której 
dorosły mężczyzna, rodzic, na uwagi pani w przedszkolu, 
że jego 5-letnie dziecko źle się zachowuje, że przejawia 
agresję, odpowiada: „Nie mogę sobie z nim poradzić”?! 
Albo jak odnieść się do odpowiedzi dziecka na pytanie co 
robią w domu rodzice: „Mama siedzi na facebook’u, a tato 
gra w gry komputerowe”?!!! A dziecku, żeby siedziało 
cicho i nie przeszkadzało rodzicom w ich arcyważnych 
zajęciach, daje się tablet i „róbta co chceta”, jak mawiał 
pewien pan w czerwonych okularach… 

Nic dziwnego, że wychowawczynie w 
przedszkolach biją na alarm, bo dzieci często nie umieją 
trzymać kredek albo rysują wszystko w czarnych kolorach. 
Bo i kiedy te dzieci mają się uczyć, jeśli pozostawione są 
same sobie? Co też mają przedstawiać na rysunkach, jeśli 
nie pokazuje się im piękna? O jakim tutaj wychowaniu 
może iść mowa? O jakich priorytetach i ideałach? O jakim 
kształtowaniu młodego człowieka, a więc i młodego 
pokolenia? Przecież tak „wychowane” dzieci są 
niedopieszczone. Samowola, przed którą są stawiane, 
pozbawia ich możliwości emocjonalnego kontaktu z 
rodzicami. A to jest tragiczne w skutkach.  

Dzieci wychowywane bezstresowo, a więc zgodnie 
z nowymi wytycznymi, nową modą, są emocjonalnie 
roztrojone, bo pozbawione ram, zakazów i nakazów, w 
których czują się bezpiecznie. Są bardzo słabe psychicznie 
i niewykluczone, że będą miały ogromne problemy 
psychiczne, nierzadko mogące doprowadzić do 
samobójstwa. Ileż razy słyszało się ostatnimi czasy, że  
młodzi ludzie popełniają samobójstwa... Oto pierwsze 
ofiary oderwania rodziców od zdrowych zasad 
wychowania dzieci. 

Rodzic, współcześnie pozbywa się swoich praw w 
stosunku do dziecka. A małe dziecko bardzo szybko 
wyczuwa jego niemoc w kontakcie z nim. Doskonale wie 
kiedy ma nad nim przewagę i perfidnie to wykorzystuje. 
Dlatego potrzebna jest ogromna praca rodzica nad sobą w 
kwestii wychowania swego dziecka, aby nie za bardzo je 
rozluźnić, ale i nie za bardzo zniewolić. Wychowanie 
dziecka to twórczy akt rodzica. Samo urodzenie dziecka 
nie jest czymś wielkim. Zwierzęta również rodzą małe i 
hodują je. Obyśmy o takim hodowaniu dzieci nie musieli 
mówić coraz częściej... 

Pewna pani dr N, pracująca na oddziale 
dziecięcym w białostockim DSK, na co dzień obserwująca 
zachowanie rodziców w ich kontakcie ze swoimi dziećmi, 
powiedziała mi: „Proszę księdza, hodujemy pokolenie 
idiotów!” 

Oczywiście, nie uogólniam. Są bowiem i wzorowi 
rodzice, którzy stają na wysokości zadania i całe swoje 
serce oddają wychowaniu swoich dzieci, a więc 
wypełnieniu Bożego błogosławieństwa. Niestety, jest ich 
coraz mniej… .                     Ks. Krzysztof Wojcieszuk   

 



Siedemdziesiąta rocznica powojennej tragedii 
                                                                                 Z Tomaszem Sulimą rozmawia Andrzej Salnikow       

 

Jesteś Białorusinem, od wielu lat aktywnie związanym z cerkwią prawosławną. 

Ukończyłeś studia z zakresu kulturoznawstwa. Żywo interesujesz się historią ziemi 

bielskiej i opisujesz ją, a ostatnio szczególnie okres tuż po II wojnie światowej. 

Dlaczego? 

Każde miasto i region ma swoją historię. W podręcznikach i państwowym przekazie 
mamy do czynienia z „historią dużą”, która w wybiórczy sposób opowiada o wielkich 
datach i wydarzeniach. Ja akurat należę do tych, którzy budują swoją tożsamość również w 
oparciu o „historię małą”, która znajduje się gdzieś na marginesie. Żyjemy teraz w bardzo 
mobilnych czasach jakich świat wcześniej nie znał. Ten brak zakorzenienia jest dzisiaj 
dominujący. W moim przekonaniu wpływa on bezpośrednio na nasze postrzeganie 
rzeczywistości i kształtowanie własnego „ja”. Nie przywiązujemy się do miejsc i ludzi, 
zmieniamy tożsamość. Może to prowadzić do braku stabilności w życiu, pewnej harmonii, 
która dana była człowiekowi od zarania dziejów. Znając historię danego miejsca, które 
zamieszkiwali moi przodkowie, mogę lepiej zrozumieć to, kim jestem. Jeśli chodzi o okres 
po wojnie, to żyje wielu świadków, których warto wysłuchać. Miał on duży wpływ na 
następne pokolenia i wydaje mi się, że nadal ma. Wiedza na ten temat pozwala mi lepiej 
rozumieć naszą społeczność. Myślę, że dobrze przyswojona wiedza na temat XX w. 
powinna nas nauczyć jak wyciągać wnioski z historii. 

 

Tuż po II wojnie światowej miała miejsce na Podlasiu pacyfikacja kilku wsi 

prawosławnych dokonana przez polskie oddziały podziemia niepodległościowego. 

Zajmujesz się tą problematyką już od pięciu lat. Czy chrześcijanin, człowiek 

prawosławny - szczególnie, że minęło 70 lat od tragedii- nie powinien już tego 

wybaczyć, tych pacyfikacji, „Buremu” i jego ludziom? 

Sergiusz Niczyporuk, bohater ostatniego filmu Jurka Kaliny, zatytułowanego „Siaroża”, 
bardzo trafnie odniósł się niedawno do tej kwestii. Aby komukolwiek wybaczyć, trzeba 
najpierw otrzymać prośbę o wybaczenie. Obserwując ostatnie wydarzenia wokół 
Romualda Rajsa(„Burego”) mam nieodparte wrażenie, że strona usprawiedliwiająca ten 
okrutny mord na niewinnych ludziach, nie tylko o to prosić nie chce, a wręcz domaga się 
zaprzestania nazywania żołnierzy, którzy dopuścili się zbrodni, mianem zbrodniarzy. Jako 
prawosławny chrześcijanin kieruję się ewangeliczną maksymą o Prawdzie, która nas 
wyzwoli (J 8,32). Głęboko wierzę w to, że rodziny ofiar Romualda Rajsa otrzymają od 
państwa polskiego zadośćuczynienie, a społeczna debata na temat Żołnierzy Wyklętych, 
która czeka nas w najbliższych latach będzie dla Polaków wyzwalająca. Będąc na rocznicy 
spalenia wsi Zaleszany mocno się wzruszyłem. Kilka kobiet ze wsi przygotowało obiad 
dla duchownych i zgromadzonych gości. Właściwie nikogo ze wsi tam nie było. W roku 
1946 zaproszono żołnierzy pod dach, nakarmiono i pościelono. W podziękowaniu 
mieszkańcy usłyszeli, że będą ofiarą Panu Bogu. Po 70 latach ponownie zaoferowali 
gościom wszystko co mieli najcenniejszego. To było moralne zwycięstwo, w takich 
chwilach widać najlepiej czym jest prawosławie. 



Z Internetu dowiedziałem się, że masz mieć proces w związku z zarzutem, iż 

zniesławiłeś jedną z członkiń podziemia niepodległościowego działającego tuż po 

wojnie. 

Ja również o zarzutach dowiedziałem się z Internetu. Najwyraźniej mój oponent, katolicki 
katecheta i radny z ramienia PiS Bogusław Łabędzki, ma taki styl uprawiania polityki. 
Zastraszyć, zaszczuć, przedstawić opinii publicznej w jak najgorszym świetle. Na 
niedawnym spotkaniu z przedstawicielami narodowej prawicy w Białymstoku na twarzach 
kilku osób widziałem zaskoczenie. Okazało się, że Sulima wcale nie toczy piany i nie ma 
czarnego podniebienia, a swoich racji broni w sposób merytoryczny. Odnosząc się do 
słów, które według pana katechety „odebrały dobre imię” i „znieważyły naród polski”, 
chcę powiedzieć że zostały wyrwane z kontekstu. Chodziło o mój komentarz 
zamieszczony na popularnym portalu społecznościowym, w którym odniosłem się do 
polityki władz Białegostoku. Ironicznie podsumowałem w nim fakt zorganizowania 
spotkania dla organizacji pozarządowych na temat planu imprez promujących 
wielokulturowość w dniu 7 stycznia czyli prawosławnego Bożego Narodzenia, co 
wykluczało udział wielu osób z racji wyznania. Odniosłem się również do bieżącej 
sytuacji i faktu budowy pomnika ku czci Danuty Siedzikówny „Inki”, sanitariuszki V 
Wileńskiej Brygady AK, pochodzącej z Guszczewiny pod Narewką. Przypomnę, że z tej 
miejscowości wywodzi się również nasz władyka Szymon (Romańczuk), arcybiskup 
łódzki i poznański. Prawosławni, którzy stanowią tam większość nie utożsamiają się z 
„Inką” jako narodową bohaterką. Niedawno przez Narewkę przetoczyła się dyskusja, a 
właściwie nagonka na dyrekcję tamtejszej szkoły, która nie chce zmiany patrona. 
Aleksander Wołkowycki(dotychczasowy patron szkoły) dla miejscowych prawosławnych 
był przede wszystkim dobrym nauczycielem, twórcą oświaty i Białorusinem. Dla obcych 
to „konfident Gestapo i NKWD”, na co oczywiście nie ma żadnych dowodów. W swoim 
komentarzu stwierdziłem, że „Inka” jako jeden z Żołnierzy Wyklętych jest dla 
prawosławnych symbolem pogromów. Bo trudno tę nastoletnią dziewczynę odbierać 
inaczej jak przez pewien pryzmat polskiego podziemia. Jej pierwszy oddział, do którego 
trafiła w czerwcu 1945 roku, a będący pod dowództwem Stanisława Wołoncieja 
„Konusa”, nie przetrwał długo. Jak napisała w swojej książce biografka Siedzikówny, 
Luiza Łuniewska, oddział nadużywał alkoholu. „Inka” nie miała również szczęścia, gdy 
trafiła do oddziału „Łupaszki”. Już pierwszego dnia dowiedziała się, że jej dowódca 1. 
Kompanii szturmowej Jan Mazur „Piast” jest… rabusiem trudniącym się rozbojami. Tego 
samego dnia była świadkiem egzekucji. Osobiście odbieram postać „Inki” jako tragiczną, 
ale  w pełni rozumiem dystans prawosławnych mieszkańców Narewki i okolic. Nie 
posiadam żadnych informacji na temat przestępstw, których się miała dopuścić. Jej proces 
miał charakter pokazowy i jako taki był oczywiście niesprawiedliwy. W pełni zgadzam się 
z historyczną rehabilitacją „Inki”. Wątpliwości pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy 
próbuje się jej postać mitologizować, a obok niej stawiać „Burego”. Tak właśnie czyni 
katecheta Łabędzki, który na początku roku wystosował nawet petycję do premier Szydło 
w celu obrony „dobrego imienia Romualda Rajsa”. 

Grozi Ci , w razie surowego wyroku, pozbawienie funkcji radnego i właściwie 

przekreślenie dalszej kariery politycznej. Czy warto aż tak ryzykować? 

Nie czuję się winny. Nigdy nie twierdziłem, że „Inka” ma krew na rękach. Nie wierzę w 
ubeckie dowody jej winy. Powtórzę, dla mnie to postać tragiczna. Ale jeśli dzisiaj 



stawiana jest w jednym rzędzie z „Łupaszką”, z którego rozkazu spalono prawosławne 
wsie Wiluki i Potokę oraz z „Burym”, który – wg IPN – dopuścił się „zbrodni przeciw 
ludzkości o znamionach ludobójstwa”, to znaczy że jej nazwisko i pseudonim łączy się z 
działalnością Żołnierzy Wyklętych, m.in. takich grup jak Narodowe Zjednoczenie 
Wojskowe, które chciało utworzenia Wielkiej Polski Katolickiej. Jeżeli faktycznie 
zapadnie niekorzystny dla mnie wyrok w tej sprawie, najbardziej odczują to prawosławni 
w Polsce. Oto, ich powojenna pamięć zostanie zepchnięta na margines. Za publiczne 
przywoływanie tej pamięci zaczną grozić w Polsce wyroki. Natomiast, co do kariery 
politycznej – funkcji radnego Bielska Podlaskiego nie uważam za trampolinę do dalszej 
kariery. Tu mieszkam i tu chcę działać na rzecz naszej społeczności. Mam szerokie 
zainteresowania, które nie ograniczają się do lokalnej polityki. 

 

Jak widzisz dalszy bieg całego "zamieszania" wokół postaci "Burego"? Czy będzie 

możliwa rewizja wyroku w jego sprawie z 1995r. ? 

Ta rewizja jest dziejową koniecznością. Wyrok sądu z 1995 roku, jak twierdzi sam 
prokurator Dariusz Olszewski z IPN, który badał sprawę „Burego”, był błędem. O 
unieważnienie stalinowskiego wyroku ubiegał się syn Rajsa i środowisko kombatantów 
AK. Oczywistym jest, że ów sąd nie zbadał dokładnie wszystkich zarzucanych „Buremu” 
czynów. Kuriozalny wyrok nastąpił jak w domino. Najpierw kasujemy wyrok i uznajemy 
za nieważny. Następnie musimy usprawiedliwić wszystkie przestępstwa, więc 
mordowanie kobiet i dzieci uznajemy jako działanie „w stanie wyższej konieczności”. Co 
istotne, sąd potwierdził fakt zbrodni, jednak interpretując wyrok można odnieść wrażenie, 
że w walce o niepodległość właściwie można wszystko, łącznie z dokonaniem 
ludobójstwa. W kwestii rewizji jestem raczej pesymistą. Dojdzie do niej, ale w kontekście 
śledztwa IPN zakończonego w roku 2005, co już zapowiada w wywiadach Bogusław 
Łabędzki. W wyniku ewentualnej rewizji wyników tego śledztwa może dojść do takiej 
sytuacji prawnej, w której zabronione będzie pod groźbą kary pozbawienia wolności 
określanie Rajsa i jego żołnierzy mianem zbrodniarzy. Nie wykluczam takiej sytuacji. Do 
tej pory sądziłem, że coś takiego jest możliwe wyłącznie na Ukrainie, która po Majdanie 
na gwałt potrzebuje wzmocnienia narodowych mitów. Stąd ta radykalizacja poglądów i 
honorowanie nacjonalistów, i zbrodniarzy okresu wojny. Dzisiaj się okazuje, że również 
Polska z nowymi władzami potrzebuje narodowego mitu jako narzędzia do prowadzenia 
polityki historycznej. Dlatego głos prawosławnych w kontekście Żołnierzy Wyklętych 
słyszany nie będzie. 

 

Czy  IPN stanął na wysokości zadania badając okoliczności pacyfikacji wsi? 

Nie uczestniczyłem w badaniu tej sprawy, znam ją wyłącznie z opowieści i dokumentacji. 
Wydaje się, że nie bacząc na polityczną poprawność prokurator z pionu śledczego 
zachował badawczą niezależność i nazwał zbrodnię po imieniu. Nasze środowisko bardzo 
potrzebowało takiego głosu ze strony państwowej placówki badawczej jaką jest IPN. 
Oczywiście można żałować, że śledztwo zostało umorzone i prokurator nie zechciał 
odnaleźć żyjących sprawców i świadków, którym postawiono by zarzuty o współudział. 
Zawsze miałem wrażenie, że wynik tego śledztwa jest takim zgniłym kompromisem – 
uznajemy, że doszło do zbrodni, ale nie pociągamy nikogo do odpowiedzialności 



(dowódcy nie żyją), a wynik śledztwa współistnieje z wyrokiem sądu z 1995 roku 
prowadzącym do historycznej i społecznej rehabilitacji „Burego”. 

 

Czy my- jako ludzie prawosławni - dotychczas w sposób wystarczający dbaliśmy o 

pamięć tej tragedii?  

W moim przekonaniu wydarzenia z lat 1945-47 zaważyły na życiu większości 
prawosławnych rodzin na Białostocczyźnie.  Właśnie w tym czasie 38 tys. naszych 
współwyznawców  została zmuszona do opuszczenia swoich wsi i  wyjazdu do ZSRR. W 
ten sposób wyludniło się wiele mieszanych wsi na Sokólszczyźnie i w powiecie 
białostockim, np. w okolicach Choroszczy. Należy pamiętać, że władze ludowe nas tu nie 
chciały. Większość z nas nie przyjęła oferty wyjazdu mając w pamięci trudne bieżeństwo 
sprzed 30 lat. Tym, którzy pozostali powiedziano, że języka i kultury swoich przodków 
kultywować w Polsce nie będą. Ta narodowa polityka trwała aż do odwilży po śmierci 
Stalina. To była podwalina dla tego stygmatu, który nosiła prawie każda prawosławna 
rodzina w Polsce. Swoją tożsamość ukrywano bardzo głęboko, część rodzin dokonała 
konwersji na katolicyzm, zmieniano imiona i nazwiska na polskobrzmiące. Po swojomu 
rozmawiało się wyłącznie w domu.  Strach przed narodowo-katolicką ideą państwa odżył 
później w kontekście „Solidarności” i stanu wojennego. Prawosławni masowo 
podporządkowali się woli władz PRL, dla ogromnej masy Polska Ludowa była pierwszą, 
która dała ludziom szansę społecznego awansu. To czas, w którym wyjeżdżano do miast – 
tak po wojnie „uzupełniano” zgładzonych w Holokauście Żydów w Białymstoku czy 
Bielsku Podlaskim. Po wojnie powstało prężne miasteczko Hajnówka. Ja należę do 
trzeciego pokolenia rodzin, które przeżyły okres powojennego strachu, pewnie dlatego 
mam już pewien dystans. Dziadkowie, o tym czego doświadczyli mówić nie chcieli, 
dlatego ich dzieci tematu często nawet nie znały. To paradoksalnie uchroniło ich przed 
pragnieniem zemsty czy rewanżu. Ale przez to nasi rodzice nie przekazali tej historycznej 
pamięci nam, swoim dzieciom. Jako przedstawiciel trzeciego pokolenia, świadomy 
tożsamości, prawosławny Białorusin, nie czuję już tego stygmatu. Dlatego opowiadam o 
tym co się działo po wojnie w naszym regionie. Uważam, że to ten niewyrażany stygmat 
jest jeszcze ciągle głównym motorem napędowym dla polonizacji młodych 
prawosławnych i ich odchodzenia od Cerkwi. Znając przyczyny można się temu 
konstruktywnie przeciwstawić, ukazać wiarę przodków, język i kulturę dziadków jako coś 
normalnego i istotnego. Z pewnością ten pozytywny przekaz byłby silniejszy gdyby był 
przyswojony przez naszych duchownych na Białostocczyźnie. To, że człowiek składa się z 
duszy i ciała, podobnie z pierwiastka wiary jak i kultury, jest oczywiste dla prawosławnej 
społeczności na Podkarpaciu. Dlatego nikogo tam nie dziwi, że parafia prawosławna w 
Krynicy-Zdroju buduje Centrum Kultury Łemkowskiej. Dzięki takiemu wsparciu 
tożsamość osób młodych jest bardziej spójna. Tak samo wierni oczekują od swoich 
pasterzy duchowego wsparcia w kontekście ostatnich wydarzeń wokół „Burego”. Sam 
metropolita Sawa powiedział niedawno w Warszawie, że ofiary pacyfikacji zostały 
dopisane do grona męczenników chełmskich i podlaskich. Powinny być naszymi 
orędownikami w pojednaniu.                                               

                                                                                                                           Dziękuję za 

rozmowę 

 



 

 

fot. Andrzej Salnikow 

 

 

Grób zbiorowy trzydziestu furmanów z Powiatu Bielsk Podlaski perfidnie 

wykorzystanych do pacyfikacji prawosławnych wsi i zamordowanych koło wsi 

Puchały Stare przez oddział PAS-NZW dowodzony przez kapitana Romualda 

Rajsa(„Burego”). Furmani zabezpieczali  transport oddziałowi. Ekshumacja ciał i 

pochowanie ich na Cmentarzu Wojennym w Bielsku Podlaskim miała miejsce w 

1997r. Tablica w środku upamiętnia furmanów. Tablice po bokach są w hołdzie 

pomordowanym mieszkańcom wsi Zaleszany(14 osób), Zanie(24 osoby), Szpaki(9 

osób), Wólka Wygonowska(2 osoby), Świrydy(1 osoba). Zawsze na przełomie 

stycznia i lutego odbywają się przy pomniku prawosławne uroczystości modlitewne 

za pomordowanych. Najpierw krewni ofiar zbierają się w cerkwi Opieki Matki 

Boskiej w Bielsku Podlaskim na świętą Liturgię, na której wspominani są 

zamordowani. Następnie wszyscy udają się na cmentarz, pod pomnik ofiar. Tam 

prawosławni kapłani modlą się za ich dusze. W tym roku były obecne na 

uroczystości także władze samorządowe.                                                (AS, KW)  

 

 

 

 

 



Święty  Mikołaj  Serbski 
OBJAŚNIENIE   BŁOGOSŁAWIEŃSTW 

DZIEWIĘĆ  POZIOMÓW  PIRAMIDY  RAJU(c. d.) 
 
 

POZIOM TRZECI 
Błogosławieni łagodni, albowiem oni odziedziczą ziemię. 

 
I tak, trzeci poziom rajskiej piramidy buduje się przy pomocy łagodności. Łagodność 

jest córką płaczu i wnuczką pokory. Największe osobowości przygotowującego 

Testamentu – Samuel, Jan Chrzciciel i zawsze Dziewica Maria – zostały ze łzami 

wymodlone u Pana. I sama łagodność jest cnotą wypłakaną i wymodloną. Właśnie 

dlatego łagodności absolutnie nie da się oddzielić od wyżej wspomnianych postaci, 

jak i łez nie da się oddzielić od serca. Łagodność może być dopiero na trzecim 

miejscu, dlatego że trzeci poziom budowany jest po pierwszym i drugim. Jak po 

ulewnym deszczu nastaje cisza i spokój, tak i każda łagodność przychodzi po płaczu. 

    Pokora istniała także w czasach Starego Testamentu. Na przykład o Mojżeszu 

mówi się, że był człowiekiem skromniejszym niż ktokolwiek na świecie (Lb 12,3). 

Dokładnie tak samo mówi się również o pokorze praojca Jakuba i króla Dawida: 

Wspomnij, Jahwe, na Dawida i na całą  jego pobożność ( Ps 131,1). Ale tylko 

łagodność Chrystusowa zalicza się do cnót, niezbędnych do urządzenia duszy 

człowieka. Jestem łagodny i pokornego serca – powiedział o sobie Syn Boży (Mt 

11,29). A jaki jest On, tacy powinni być również  Jego uczniowie. Łagodność jest 

pierwszą cnotą Chrystusa, na którą zwrócili uwagę ludzie. Oto Baranek Boży! (J 

1,29) – zawołał święty Jan Chrzciciel, ujrzawszy Mesjasza na brzegu Jordanu. Inni w 

tym czasie popychając się i kłócąc, śpieszyli do niego – do proroka, aby posłuchać 

Jego kazania i przyjąć chrzest. A Jezus się nie spieszył, ale szedł pokornie, omijając 

innych jak jagnię, które nikogo nie rusza i nie krzywdzi. On szedł jak jagnię, które 

omija wszystkich i unika zderzeń. 

    Łagodność przejawia się przede wszystkim w dążeniu do niezajmowania 

pierwszych rzędów. A dzieje się tak z powodu absolutnego zaufania do woli. 

Dobrotliwy wie, że Stwórca stawia ludzi tam, gdzie chce i jest gotów 

podporządkować się Bożej woli, zarówno w pierwszych rzędach, jak i ostatnich. Dla 

niego nie jest ważne, gdzie go Bóg postawi, dla niego najważniejsze jest,  aby 

wypełnić Bożą wolę, bez względu na miejsce swego pobytu. Pokorny wie, że także 

ostatni, jeśli zdadzą się na Bożą wolę, zdobywają bardziej chwalebną koronę, 

aniżeli ci, którzy przebili się do pierwszych rzędów, aby ustanowić swoją wolę. 

    Łagodność można wyrazić jeszcze w sposób następujący: nikogo nie ranić i 

cierpliwie znosić wszelkie krzywdy. Doprawdy jagnię jest wzorem wszelkiej 

łagodności. Wyobraźcie sobie Chrystusa przed rozbestwionymi sędziami. W tym 



czasie kiedy oni krzyczeli, lżyli Go, pluli na Niego i rwali na sobie szaty, On stał bez 

słowa i był jak milczący baranek (Dz 8,32). Spokojna cisza Jego duszy była podobna 

do jaśnienia pokoju nad wzburzonym morzem. Ta cisza była tak cudowna i 

niezrozumiała, że apostoł zaklina nią chrześcijan, mówiąc: Ja, Paweł, osobiście was 

zaklinam na cichość i łagodność Chrystusową (2 Kor 10,1). 

    Również apostołowie byli w łagodności zupełnie podobni do swojego 

Nauczyciela. On ich posłał jak jagnięta w stado wilków, to znacz nakazał im, aby byli 

łagodni wśród gwałtownych i cierpliwi wśród mściwych. On uczył ich być 

cierpliwymi jak karmiące matki, które cierpią od karmionych przez nie dzieci, ale 

cierpliwie znoszą te cierpienia: Chociaż mogliśmy występować z całą powagą 

apostołów Chrystusa, to jednak byliśmy dla was łagodni jak matka, która troskliwie 

opiekuje się swoimi dziećmi (1 Tes 2,7). 

    Pielgrzymi, którzy odwiedzili pewnego pustelnika, zdziwili się, jak ten święty 

człowiek znosi drwiny od pastucha, besztającego go koło jego lepianki. A on na to 

odpowiedział: „W ten sposób uczę się znosić zło, mówiąc sobie: jak będę mógł 

ścierpieć większe zło, kiedy ono nadejdzie?” 

    Innego starca ciągle okradał sąsiad, który mu posługiwał. Za każdym razem, gdy 

zachodził do celi starca, niezawodnie coś chwytał i wynosił. Starzec wszystko to 

zauważał, ale nic mu nie mówił. Kiedy zaś nadeszła godzina śmierci starca, a 

wszyscy sąsiedzi zebrali się wokół jego łoża, starzeć ucałował ręce tego, który mu 

służył, mówiąc: „Tym rękom zawdzięczam to, że teraz odchodzę do Królestwa 

Niebieskiego”. 

    O, łagodni, wy odziedziczycie całą ziemię. Zastanawiacie się, jak to możliwe? Tak 

samo jak w przypadku apostołów. Czyje imiona są dziś bardziej znane na ziemi niż 

ich? Czy przemówienia jakiegokolwiek władcy są dzisiaj słyszalne głośniej niż słowa 

apostołów? 

    Niemający łagodności nie odziedziczą nawet piędzi ziemi ani tutaj, ani w raju. I ty, 

chrześcijaninie, buduj trzeci poziom swojej rajskiej piramidy łagodnością. 

Łagodność podobna jest do drogocennego kamienia ametystu, który opalizuje 

wspaniałymi, delikatnymi odcieniami. 

                                                                                                                                                                  (c.d.n.) 
 
 
Przedruk: BRATCZYK, nr 275, kwiecień 2011, ISSN 1428-191X  

 

 

 

Polecamy także inne dzieła Św. Mikołaja Serbskiego: „Homilie”; „Listy Misjonarskie – wybór”; 
„Kasijana – sto myśli o miłości”. Na stronie internetowej  www. bratczyk. pl dowiesz się jak 
zamówić te książki.  
 

 



Wiersze 
 

 
 
 
BLUŹNIŁEM…                                                                                        NAD  NURCZYKIEM(fragment) 
 
 
Bluźniłem, przeciw Tobie, Boże!                                                        Jakże tęsknię za Podlasiem! 

Ty – nie zabrałeś, lecz zesłałeś!                                                          Wracam wciąż w bajkowy świat! 

To ja zwątpiłem i się korzę,                                                                 A co moje, to i Wasze! 

choć przecierpiałem  życie całe.                                                        Tu bym żyć i umrzeć rad! 

         

Sam szansę swą zaprzepaściłem,                                                       Bystre… Nurzec… Andryjanki… 

a była przecież tuż, pod ręką…                                                           gdzie mych stóp pozostał ślad – 

Siemiatycz w czas nie odwiedziłem,                                                  puchacz… drogi… kwietne wianki 

a szamotałem się z udręką…                                                               i Zazulę – los mi skradł… 

 

Przemogła mnie i pozostała                                                                Widzę niezapominajki 

i nigdy już nie opuściła,                                                                        i kaczeńce, lecz we śnie… 

bo potem tylko dusza łkała…                                                              Zazuleńko z Kraju Bajki! 

Znikła, przepadła Zula miła.                                                                Czy usłyszę Cię, czy nie? 

 

Szukałem – fakt, jak igły w stogu,                                                      Ziemio – błękitnego nieba, 

ale to było poniewczasie…                                                                  jak spojrzenie Matki mej! 

U kresu życia, chwała Bogu -                                                              Przyjmij piosnkę, rozgrzesz, 

może przebaczy, ujrzeć  da się?                                                         przebacz 

                                                                                                                 i nadzieję w serce wlej!  

A jeśli nie, to niech napisze                          

i choć od serca mnie  rozgrzeszy, 

nim wtopię się w śmiertelną ciszę…                                                  Andryjanki  06. 08. 1989 

Ją, Zmartwychwstały, racz pocieszyć!                                                                                                                                       
 
Poznań  12. 03. 1999                                                                          Roman  Awramienko  

 

 

 

 

 
Roman Awramienko(1927 – 2006) dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Bielsku 

Podlaskim. Wychowanek Liceum im. Tadeusza Kościuszki. Wiersze pisał od czasów szkolnych – o 

różnorodnej tematyce – poczynając od wydarzeń życia codziennego, a kończąc na wierszach 

patriotycznych( równie kochał Polskę jak i Ukrainę – pochodził z rodziny mieszanej). Spośród wielu 

wierszy wybrałem dwa, które są o miłości i wydają się być ponadczasowe w swej wymowie. 

 

                                                                                                                                                               AS   

 



 

Dziennik św. Nikona z Optiny (c.d.)

 
Wrócę trochę do przeszłości. Przewrót w moim 

życiu zaczął się, tak mi się przynajmniej wydaje, od idei 
socjalistycznych. Wtedy jeszcze w marzeniach  (właśnie 
w marzeniach, ponieważ nie byłem nawet dobrze 
zaznajomiony z przedmiotem swych zainteresowań) 
idealizowałem człowieka. To było pragnienie wrażeń, o 
którym, opisując pewnego młodzieńca, mówi w „Drodze 
do zbawienia” bp Teofan. Ten młodzieniec bardzo 
zainteresował się pewną osobą i, znajdując się w takim 
nienormalnym stanie, był zły na wszystkich i na 
wszystko. W tamtym czasie ja też stroniłem od 
wszystkich i wszystkiego. Przestałem chodzić do swojej 
parafialnej cerkwi. Zauważę jeszcze raz, że być może 
właśnie cerkiew (ma to dla mnie ogromne znaczenie) 
była jedną z głównych przyczyn, które przywiodły mnie 
do monasteru i do Boga, jeśli można się tak wyrazić, 
jeśli mam prawo tak powiedzieć. Od dwunastego, 
trzynastego roku życia nie zostawiałem jej bez względu 
na wszystko. Stałem w cerkwi w czasie nabożeństwa, 
upijając się marzeniami. Żyłem marzeniami, nigdzie nie 
znajdując ich spełnienia (te myśli niezbyt mnie 
niepokoiły). Myślę jednak, czy właśnie nie to 
odosobnienie przywiodło mnie do rozmowy z Batiuszką, 
do modlitwy, do mego obecnego życia w Skicie? 
Wydaje się, że niczego innego szczególnie ważnego nie 
było. Moje życie wypadło z torów obojętnego stosunku 
do wszystkiego właśnie w tym czasie, właśnie wtedy 
dokonał się ten przewrót, który na samym początku 
należało uważać za coś zupełnie negatywnego. O, jak 
bardzo dobry jest Pan, niweczący zło lub 
ukierunkowujący je Swoją miłosierną Opatrznością w 
stronę dobrych skutków. Kończę, już wystarczy. Być 
może, to wszystko pustosłowie, być może nie 
powinienem był tego pisać. Pomodlę się, aby Bóg 
przebaczył mi moje świadome i nieświadome grzechy. 
Być może to wszystko było nie tak, jak napisałem. Ale 
co już napisane, to napisane. 

 
28 czerwca 1908 r. 

Wczoraj spowiadałem się Batiuszce, że nie 
wypełniłem reguły z powodu zmęczenia. 

– Bóg przebaczy, ale mimo to trzeba czynić sobie z 
tego powodu wyrzuty. Tak uczyli nasi wielcy starcy. 
Czynienie wyrzutów samemu sobie nawet przynosi 
korzyść. Abba Doroteusz, Jan Klimak mówią, że 
czynienie sobie wyrzutów jest niewidzialnym 
wzrastaniem w życiu duchowym. Podobnie temu, jak 
człowiek nie zauważa, kiedy rośnie i z malutkiego 
chłopczyka staje się dorosłym, tak samo i duchowe 
wzrastanie człowieka dokonuje się całkowicie dla nas 
niezauważalnie. To niewidzialne duchowe wzrastanie 
człowieka jest właśnie czynieniem sobie wyrzutów. (…) 

– Kiedy odmawiam modlitwę Jezusową albo 
wykonuję pięćsetkę bywam bardzo rozproszony, myśl 
cały czas przeskakuje  z jednego tematu do drugiego – 
jest ona wszędzie, tylko nie w słowach modlitwy. 

– A mimo to usta uświęcają się imieniem Pana 
Jezusa Chrystusa – powiedział Batiuszka. (…) 

Dwa tygodnie temu o. Jan (Iwan Wasiljewicz 
Polewoj) poprosił Batiuszkę o błogosławieństwo na 
spacer po lesie ze mną. Poszedłem. Zauważyłem, że o. 
Jan patrząc na sosny, na niebo, ogólnie na całą przyrodę, 
wspominał o Bogu, śmierci, nieśmiertelności, życiu 
wiecznym i tak dalej. Cała przyroda, według niego, głosi 
o Bogu i jego wielkich czynach. Ja, z kolei, grzeszny, 
patrząc na wszystko to, co istnieje zupełnie nie 
przenoszę się myślami od doczesnego widzialnego ku 
nieskończonemu i niewidzialnemu. 
Porozmawialiśmy trochę o śmierci i  pamięci o niej. 
Przypomniała mi się daleka przeszłość, to 
wydarzyło się w dzieciństwie, trzynaście lat temu. 
Pamiętam głęboką północ, wszyscy bracia 
mieszkający ze mną w jednym pokoju już spali. 
Miałem wtedy sześć-siedem lat. Nie mogę spać, 
myślę o Bogu, śmierci i niekończącej się 
wieczności – albo błogosławionej, albo pełnej 
strasznych mąk. Oczywiście myślałem całkowicie 
jak dziecko. Czy jednak wydawało mi się, że po 



śmierci zdobędę raj? Nie, moje myśli od obrazu 
śmierci momentalnie przechodziły do wiecznych 
mąk, które oczekują grzeszników, i którym nie 
będzie końca. Strach ogarniał całą moją istotę, cały 
drżałem, chowałem twarz w poduszkę i gorzko 
płakałem, szczególnie porażało mnie to, że przyszłe 
życie nie będzie miało końca. Widocznie, 
wierzyłem wtedy w to wszystko. Nawet więcej: ja 
realnie sobie wyobrażałem to, o czym myślałem 
(chociaż jak dziecko), inaczej te myśli nie mogłyby 
aż tak silnie na mnie podziałać. Wydaje się, że 
nawet pocieszałem siebie, starając się odegnać 
strach. Pamiętam, że przychodziły mi do głowy 
bluźniercze myśli, na przykład, jeśli czekają nas 
takie męki, to lepiej by było, żeby Bóg nie istniał. 
Jeśli nie ma Boga, to nie ma i grzechu, a więc, nie 
ma i mąk… Jednak nie, jeśli nawet czekają nas 
męki, to mimo wszystko lepiej, jeśli Bóg istnieje. 
Jeśli nie byłoby Boga, to ludzie za życia zagryźliby 
się nawzajem i siebie samych… Tak właśnie  
myślałem. Dlaczego tak? Nie mam pojęcia. 
Pamiętam, że tym właśnie się pocieszałem, czyli tą 
ostatnią myślą. Nie pamiętam, jakie jeszcze myśli 
przychodziły mi do głowy, na co zwracałem uwagę 
i jak zasnąłem tamtej nocy. Nie pamiętam, czy 
zdarzały mi się jeszcze podobne noce, dni i 
godziny… 

Pamiętam jeszcze, że myśli o Bogu, śmierci, 
moralnym obowiązku, modlitwie i temu podobne 
przychodziły mi do głowy w wieku trzynastu-
siedemnastu lat. Wtedy jednak szybko je 
odganiałem od siebie. Topiłem je jako ciężkie, 
nieprzyjemne dla mnie w wesołych, schlebiających 
mi, nierozumnych myślach – to także odbywało się 
w nocy. Jednak nie odganiałem ich na wieki: 
odganiałem je z myślą (co za głupota!), że przyjdzie 
na nie odpowiednia pora – właśnie w dorosłym 
życiu albo w podeszłym wieku, kiedy myśli o 
innych rzeczach przestaną niepokoić wyobraźnię. I 
nadal byłem obojętny. Teraz nawet chciałbym mieć 
podobne myśli, ale ich nie ma… 

 

29 czerwca 1908 r. 

Pamiętam, że najbardziej oddziaływała na mnie 
myśl o nieskończoności i niezmienności losu po 
śmierci. Mój dziecięcy umysł całkowicie gubił się 
przy tej myśli. Same słowa „nie będzie końca”  
przerażały mnie i straszyły. Teraz odnoszę się do 
podobnych myśli zupełnie inaczej, nie wpływają 
one na mnie w żaden sposób. 

Teraz zaczynam bać się świata, myśli o nim 
nieustannie wchodzą mi do głowy. Mówiłem 
Batiuszce o tym strachu, a on powiedział, że jest to 

zbawczy strach. Przypominam sobie słowa 
Batiuszki o bojaźni, która jest bardziej zgubna, 
aniżeli zbawcza. (…) 

– Bać się trzeba jedynie grzechów – mówił 
Batiuszka (ma się rozumieć, że boję się świata, 
ponieważ zawsze był on dla wszystkich przyczyną 
zwracania się w kierunku  grzechu, on cały jest 
pełny pokus, którym nie jestem w stanie się 
sprzeciwiać). – Bojaźliwych natomiast, 
powiedziane jest w Piśmie Świętym, Bóg nie lubi. 
Nikt nie powinien być bojaźliwym, strachliwym, a 
powinien ufać Bogu. Dlaczego Bóg nie lubi 
bojaźliwych, strachliwych? Ponieważ są oni bardzo 
blisko przygnębienia i rozpaczy, a to – śmiertelne 
grzechy. Bojaźliwy i tchórzliwy znajduje się na 
krawędzi przepaści. Dla prawdziwego mnicha taki 
stan ducha powinien być obcy. (…) 

 
5 lipca 1908 r. 

(…) Wczoraj przeszedł od nas ze Skitu do 
monasteru o. Anatoliusz (Potapow). Przeżył w 
Skicie ponad 20 lat i teraz przenieśli go do 
monasteru. Tam zmarł o. Sawa, który był 
spowiednikiem (jak mówią) wielu spośród braci; 
przychodziło również do niego wielu świeckich. I 
na jego miejsce przenieśli o. Anatoliusza. Trzeciego 
dnia miesiąca pożegnał się z nami w stołówce, 
pokornie pokłonił się do ziemi, wydaje się, dwa 
razy. Tak, to sługa Boży. Zawsze pokorny i nigdy 
nie przygnębiony. W każdym bądź razie w innym 
stanie go nie widziałem. To jedyny mnich-kapłan, 
którego widziałem, jak klęka przed Batiuszką 
(widziałem jeszcze o. Nektariusza, gdy pewnego 
razu klęczał przed Batiuszką). Zbaw go, Panie! 

(…) 
 
7 lipca 1908 r. 

(…) Wczoraj podczas błogosławieństwa 
Batiuszka mi powiedział: 

– Diabeł nie pozwoli wam uczynić ani jednego 
kroku, dlatego o każdy krok trzeba walczyć. 
Pamiętacie, jak Hebrajczycy pracowali przy 
budowie świątyni? – W jednej ręce – szpadel, a w 
drugiej – miecz. Tak w ogóle powiedziane to było o 
doskonaleniu się w cnotach. Z jednej bowiem 
strony powinniście spełniać ewangeliczne 
przykazania, z drugiej natomiast – bronić się przed 
wrogiem mieczem, walcząc o każdy krok. 

 
 
 
 

 Tłum.: ks. Krzysztof Wojcieszuk 

 



WIERNI TRADYCJI POKOLEŃ 

 

Zaczęło się od pomysłu zorganizowania balu charytatywnego w Warszawie, a 

skończyło się na założeniu stowarzyszenia. 

 
Jesienią, w październiku 2014r, wracałam z koleżanką Kasią Skopiec i Haliną Demianiuk z 
kolejnego balu charytatywnego fundacji ''Eleos'' w Gładyszowie. Szczęśliwe i rozbawione 
przegadywałyśmy wyjazd...zwiedzanie cerkwi ,bal ,przebieg aukcji. Nagle przyszedł nam 
pomysł ,dlaczego by podobnego balu nie zorganizować Warszawie? Mamy przecież prężnie 
działające środowisko przy Cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie i dużo, dużo znajomych, 
i...głowy pełne pomysłów. Początki naszych działań były bardzo emocjonalne, czasu na 
zorganizowanie było mało ,a jak tu jeszcze zebrać ponad 100 osób? 
Dostałyśmy błogosławieństwo na zorganizowanie inicjatywy, a dochód z balu przeznaczony 
miał być na remont naszej cerkwi  w Warszawie. Odwrotu już nie było, teraz trzeba było brać się 
szybko do roboty...sala, zespół, zaproszenia, docieranie do innych parafii, znajomych. Na balu w 
Hotelu Regent Warsaw, w dniu 6.02.2015, ostatecznie zebrało się 150 osób!! 
 
Oficjalnie bal rozpoczął o. Adam Misijuk krótkim przemówieniem i modlitwą. Potem była część 
artystyczna ze wspaniałym występem Kameralnego Chóru Żeńskiego im. św. Lidii działającego 
przy Parafii Prawosławnej p.w. św. Jana Klimaka  i wspólne kolędowanie całej sali. W trakcie 
balu odbywały się aukcje. Przedmioty na aukcje były darowiznami  ludzi dobrej woli. 
Pochodząca z Bielska Podlaskiego, artystka Małgorzata Dmitruk, podarowała jedną ze swoich 
prac o tematyce cerkiewnej. Były piękne, pisane ikony i wiele innych rzeczy m.in. przysmaki 
regionalne z Gładyszowa. 
 

 
 



No i przyszedł czas na podsumowanie. Bal się udał, więc postanowiliśmy kontynuować podobne 
przedsięwzięcia  w przyszłości. W związku z tym, z przyczyn praktycznych, wynikła potrzeba 
założenia stowarzyszenia, którego jednym z zadań byłoby organizowanie  aukcji  
charytatywnych. Mieliśmy już spore doświadczenie  w prowadzeniu punktu katechetycznego, 
który działa przy naszej parafii.  To nam pomogło przy organizowaniu stowarzyszenia. 
Obecnie stowarzyszenie pod nazwą „Wierni Tradycji Pokoleń” ma swojego patrona, jest nim 
Święty Starzec  Paisjusz Hagioryta. Organem założycielskim była grupa parafian, która powołała 
zarząd. Mamy już statut, KRS, działamy przy parafii wolskiej, a zebrania odbywają się 
regularnie. Jednym z głównych celów jest wspieranie  punktu katechetycznego.  Duży nacisk 
chcemy położyć na kultywowanie tradycji naszych przodków poprzez takie inicjatywy, jak 
wieczór kolęd, warsztaty robienia pisanek i palm wielkanocnych ,pieczenie blinów. Inne 
inicjatywy, to organizacja pielgrzymek dla różnych grup wiekowych, poznawanie historii 
cmentarzy -  połączone ze sprzątaniem, wykłady, wystawy. 
 

* 
 

22.01.2016 roku stowarzyszenie zorganizowało Drugi Warszawski Prawosławny Bal 
Charytatywny, który odbył się w Restauracji „Belwedere”. Głównym organizatorem była prezes 
stowarzyszenia Katarzyna Skopiec. W balu uczestniczyło 164 osób, a część artystyczną 
uświetnił występ chóru męskiego parafii wolskiej. Dochód z balu, w tym z aukcji, zostanie 
przekazany na budowę cerkwi Hagia Sofia  w Warszawie. 

                                                                                                  Barbara Krukowska - Nikitiuk  
 
 

Kameralny  Chór  Żeński  im.  św.  Lidii  działający  przy  Parafii  Prawosławnej  pod  

wezwaniem   św.   Jana   Klimaka   w   Warszawie.   Pierwszy   bal   charytatywny,   2015r. 

 

 

 

 



Krzyżówka z hasłem 
1  2  3  4    5  6  � 

7 8  9  

 �  �  �  � � �    . �  � 
10 �  �  � 

11     � 
12  13     � 

14      

 �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 
15        .      �    . �  �  �  � 
 �  � � �  �  � 

16       17   
18    19    .    �  � � �  � �  � � 
 � � �  �  � � 

20          21 

22  23    � 
24 25   � � �    . � �    . �  

 �  �  � 
26 � 

27    28 � 
29  30    

31         �  �  �  �  � �  

� �  �  �  � 
32    .           

33         �  �    . �  �  � �  

Litery w polach z kropką czytane rzędami, utworzą rozwiązanie. 
Poziomo. 

  1) organizacja Bractwa Prawosławnego. 

  7) mieszkaniec monastyru. 

11) niezaprzysiężony król, prezydent. 

12) kryzys, regres gospodarki. 

14) skandynawski wojownik. 

15) mieszanie się w cudze sprawy, może być 

      policyjna, zbrojna. 

16) x – w zadaniu matematycznym. 

18) do dźwigania malucha. 

20) najwyższa i najdłuższa z następnego  

       określenia. 

22) bielska pływalnia. 

24) podlaskie określenie słoniny. 

27) jedno z dwóch w Bielsku. 

29) pozytywna cecha, atut. 

31) nad powierzchnią Ziemi, lub między ludźmi. 

32) niewiara w istnienie Boga, ateizm. 

33) potoczna nazwa II LO w Bielsku. 

 
 
 

Pionowo. 

  1) zbiornik wodny nad Narewką. 

  2) potocznie oberek. 

  3) artysta sceniczny, filmowy. 

  4) szczotka do czyszczenia zwierząt. 

  5) polityka państwa polegająca na zdobywaniu 

      kolejnych terytoriów. 

  6) wioska pod Siedlcami, znana ze zwycięskiej 

      bitwy Powstania Listopadowego. 

  8) całość egzemplarzy wydrukowanej „Cyrylicy”. 

  9) złośliwość, zgryźliwość, bezwzględny osąd. 

10) zdobywczyni pierwszego miejsca. 

13) śliczny przedmiot, że aż palce lizać. 

17) mogą być piekielne lub zimne. 

19) ochrania szyjki zębów. 

20) przeciwieństwo dobra. 

21) jeszcze nie zawodowiec. 

23) śpiewana na dwa serca. 

25) rasowe konie. 

26) w programie komputerowym i restauracji 

28) drapieżna ryba. 

30) piwnica zamku. 

 

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki : KOLĘDA 

Nagrodę książkową wylosował Andrzej Krasowski z Bielska Podlaskiego.. 

********************************************************************************** 

Rozwiązanie krzyżówki wraz ze swoim adresem pocztowym proszę przesyłać internetowo na adres 

cyrylica@vp.pl  Nagrodą będzie wylosowana komisyjnie książka, której fundatorem jest Burmistrz 

Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski. 

           autor o.W 

 



 



KRONIKA 
 

POMOC  HUMANITARNA  DLA  DONBASU 
Metropolita  Doniecki  Ilarion i Metropolita Ługański  Mitrofan(UCP MP) zwrócili się do Stowarzyszenia Bractwo 

Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego o pomoc dla mieszkańców Ukrainy z terenów będących pod ich 

jurysdykcją, a którzy ucierpieli w wyniku działań wojennych. W związku z tym Zarząd Główny Bractwa zwrócił się do 

wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, by pomogli w gromadzeniu środków na zakup 

żywności poszkodowanym. Akcja miała miejsce także w Bielsku Podlaskim i okolicach. W bielskich cerkwiach i w 

parafii Widowo zebrano łącznie 6456 zł. Wierni parafii w Pasynkach i Wólce Wygonowskiej przekazali dary 

rzeczowe. Wyszczególnienie: Parafia Zaśnięcia NMP – 2280 zł.; Parafia św. Archanioła Michała – 1457 zł.; Parafia 

Narodzenia NMP – 1155 zł.; Parafia Opieki Matki Bożej – 1046 zł.; Parafia Zmartwychwstania Pańskiego – 300 

zł.(wpłata na konto);Parafia Matki Bożej Kaspierskiej w Widowie – 216 zł. 

    Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, a duchownym i radom cerkiewnym za pomoc w zorganizowaniu zbiórki. 

Szczególne podziękowania składamy na ręce  proboszcza Parafii Zaśnięcia NMP, ks. mitr. prot. Jarosława Dmitruka. 

    Zarząd Koła Terenowego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim 
 

 
CHÓR „BRACTWO” 

Chór „Bractwo” powstał w listopadzie 2014 roku przy Kole Terenowym Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w 

Bielsku Podlaskim. Przez pół roku dyrygentką była Pani Iwona Bolesta. Od roku chór jest pod dyrygenturą ks. 

Diakona Rafała Dmitruka. Chórzyści poprzez śpiew  pragną świadczyć o swej wierze. Słowa i muzyka są tu formą 

modlitwy, pogłębienia więzi z Bogiem. W repertuarze są pieśni paraliturgiczne i kolędy. Dotychczas chór 

występował z pieśnią paraliturgiczną w Bielsku Podlaskim, Dobrowodzie i Siemiatyczach, wielokrotnie też z 

kolędami w Białymstoku i Bielsku Podlaskim. Gościł na XXI Festiwalu Kolęd Wschodnio – Słowiańskich w Terespolu. 

Członkowie chóru  chętnie przychodzą z pomocą rodzinom zmarłych poprzez wieczorne śpiewanie pieśni 

paraliturgicznych przy zmarłym i czytanie Psałterza. Zainteresowani chórem, a także jego posługą mogą dzwonić 

pod numer 504 341 449. 
                                                                                                                                                                              (AK) 
 

 

 

PLANY  KOŁA TERENOEWGO BRACTWA  ŚW.ŚW. CYRYLA  I METODEGO   

W BIELSKU  PODLASKIM  NA  II  KWARTAŁ  2016 ROKU  :                                                                 

 
 

1. WYKŁDY  : „  WYPOSAŻENIE  CERKWI,  ZNACZENIE I  SYMBOLIKA  PRZEDMIOTÓW  
UCZESTNICZĄCYCH  W  NABOŻEŃSTWACH CERKIEWNYCH” ; „SPOWIEDŹ – PRZYGOTOWANIE 
I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI”(10 KWIECIEŃ)   

2. HOWIENIJE  WIELKOPOSTNE  W  ODRYNKACH  - 16  KWIECIEŃ. 
3. PIELGRZYMKI : NAD MORZE(TRZEBIATÓW -  POGORZELICA) – 05. – 13 CZERWIEC; KRYNOCZKA 

(WIECZERNIA) – 20 CZERWIEC. 
4. KONTYNUACJA  WYDAWANIA  KWARTALNIKA  „CYRYLICA ‘’. 
5. PRZYGOTOWANIE  MATERIAŁÓW I  WYDANIE  TOMIKU POEZJI  I  PROZY PASCHALNEJ  

(ZEBARANE UTWORY  RECYTOWANE PRZEZ MŁODZIEŻ  NA  9 - CIU  EDYCJACH  KONKURSU ). 
6. X (JUBILEUSZOWA)  EDYCJA  KONKURSU  POEZJI  I  PROZY PASCHALNEJ - 14  MAJ  2016 R. – 

SOBOTA.  
7. FILM O TEMATYCE  RELIGIJNEJ.  
8. NAUKA NOWYCH PIEŚNI PARALITURGICZNYCH NA SPOTKANIACH BRACTWA – NIEDZIELA 

18.00. 
9. PUNKTY  NIEODPŁATNYCH  ROZLICZEŃ  PODATKOWYCH  (KONTAKT  W  BRACTWIE ). 
10. PRACE SPOŁECZNE  PRZY REMONCIE  NOWEJ SIEDZIBY  BRACTWA,  PRZY  CERKWI  ŚW.  

MICHAŁA  ARCHANIOŁA W  BIELSKU PODLASKIM. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                          ZARZĄD 

 

   

 



 
Fotoreportaż  
 

fot. A. Salnikow     Na końcu trasy, hajnowskiego marszu poświęconego upamiętnieniu Żołnierzy Wyklętych, na 
maszerujących czekała grupka prawosławnych protestująca przeciwko czczeniu „Burego” jako bohatera. 
 

fot. A. Salnikow   Spontaniczna próba przekazania ikony organizatorom marszu – w duchu pojednania opartego na 
prawdzie wydarzeń. 
 



 
 

Fot. Dymitr Miłowanow                                                                         Cerkiew  p.w. Św. Jana Klimaka w Warszawie                                            


