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1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA BRACTWA

W 2015 r. Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metode-
go  obejmowało  swym zasięgiem działania  terytorium Rzeczypospolitej  Pol-
skiej. Zarząd Główny Bractwa z siedzibą w Białymstoku, przy ul. L. Waryń-
skiego 30 koordynował działalność Kół Terenowych, zlokalizowanych na tere-
nie sześciu diecezji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. w Stowarzyszeniu działały zareje-
strowane następujące Koła Terenowe:

1. Hajnowskie Koło Terenowe - 16 członków
2. Siemiatyckie Koło Terenowe – 22 członków
3. Ełckie Koło Terenowe – 18 członków
4. Białostockie Koło Terenowe – 43 członków
5. Warszawskie Koło Terenowe – 14 członków
6. Słupskie Koło Terenowe – 18 członków
7. Bielskie Koło Terenowe - 61 członków
8. Rzeszowskie Koło Terenowe – od roku 2014 zawiesili działalność
9. Gdańskie Koło Terenowe – 35 członków
10. Koło Terenowe w Sanoku – 17 członków
11. Koło Terenowe w Przemyślu - 25 członków
12. Koło Terenowe w Krakowie – 45 członków
13. Koło Terenowe w Łodzi – 34 członków
14. Koło Terenowe w Kleszczelach – powstało 7 marca 2015 r. - 24 

członków
15. Koło Terenowe w Lublinie – powstało 19 czerwca 2015 r. - 43 

członków

Według stanu na 31.12.2015 r. liczba członków Bractwa wynosiła 415.

Schemat struktury Stowarzyszenia przedstawiono poniżej:

2. ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA

Skład Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej jest niezmienny od wy-
borów  przeprowadzonych  w  dniu  31  maja  2014  r.  na  Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo – Wyborczym. Przedstawia się następująco:

Zarząd Główny Stowarzyszenia:
Bazyli Piwnik (Warszawa) – przewodniczący
Andrzej Plewa (Białystok) – wiceprzewodniczący
Aleksy Kordiukiewicz (Białystok) – wiceprzewodniczący
Jan Smyk (Białystok) – sekretarz
Lucja Nimierowicz (Białystok) – członek
Jerzy Maleszewski (Bielsk Podlaski) – członek
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Główna Komisja Rewizyjna:
Roman Romaniuk – przewodniczący,
Ewa Rygorowicz – członek
Anna Gryniewicka – członek

Opiekunem duchowm Zarządu Głównego Bractwa na podstawie Dekretu
JE  Prawosławnego  Metropolity  Warszawskiego  i  całej  Polski  Sawy  z  dnia
13 października 2015 r. został o. dr Adam Misijuk, który zastąpił - o. dr. An-
drzeja Kuźmę.

3.ZARZĄDY KÓŁ TERENOWYCH STOWARZYSZENIA

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. na terenie Polski istniało 15 Kół Te-
renowych Bractwa. Poniżej przedstawiono składy Zarządów Kół Terenowych
i ich Komisji Rewizyjnych na koniec 2015 roku:

3.1. Koło Terenowe w Hajnówce (powołane w 1989 r.)
Zarząd

Luczna Ruszuk - przewodnicząca
Nela Szczuka - skarbnik
Jerzy Rygorowicz - sekretarz

Komisja Rewizyjna
Aleksy Kot - przewodniczący
Piotr Kiryluk – członek
Robert Sakowicz – członek

Opiekun duchowy: o. Marek Jurczuk

3.2. Koło Terenowe w Ełku (powołane w 2004 r.)
Zarząd

Halina Malesiak - przewodnicząca
Alina Maliszewska – zastępca, sekre-
tarz
Katarzyna Wrona – skarbnik

Komisja Rewizyjna
Natalia Rubakha – przewodniczący
Halina Dziakowska – członek

Opiekun duchowy: o. Łukasz Ławreszuk

3.3. Koło Terenowe w Siemiatyczach (powołane w 2004 r.)
Zarząd

Walentyna Sadowska - przewodnicząca
Elżbieta Łuczko – zastępca
Mirosław Prokopiuk - sekretarz
Anna Bereza – skarbnik
Wiktor Leoniuk - członek
Władysław Leoniuk – członek

Komisja Rewizyjna
Walentyna Łuczko –przewodnicząca
Olga Jakimiuk – zastępca przewodni-
czącej
Anastazja Tereszkiewicz - członek

Opiekun duchowy: o. Rościsław Białomyzy
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3.4. Koło Terenowe w Białymstoku (powołane w 2005 r.)
Zarząd

Aleksy Mularczyk – przewodniczący
Alina Mikołajczuk – zastępca
Mikołaj Nazaruk - skarbnik
Elżbieta Pawluczuk – sekretarz
Krystian Jaszczyk – członek

Komisja Rewizyjna
Irena Biedrzycka – przewodnicząca
Wiera Greczan - członek
Mikołaj Klimiuk - członek

Opiekun duchowy: o. Sergiusz (Matwiejczuk)

3.5. Koło Terenowe w Warszawie (powołane w 2006 r.)
Zarząd

Jan Bołtromiuk - przewodniczący
Wsiewołod Antiporowicz - zastępca
Jan Sorokosz – skarbnik
Adam Pytel - sekretarz

Komisja Rewizyjna
Irena Marczakowska - przewodnicząca
Maria Daniłowicz – zastępca
Andrzej Pawlak - członek

Opiekun duchowy: o. Andrzej Baczyński

3.6. Koło Terenowe w Słupsku (powołane w 2006 r.)
Zarząd

Nadiya Mateyuk – przewodnicząca
Paulina Dyczkowska – sekretarz
Halina Wróblewska – skarbnik
Maria Azarko - członek

Komisja Rewizyjna
Alina Makus - przewodnicząca
Lena Szapiel - członek
Jarosław Zoryj - członek

Opiekun duchowy: o. Mariusz Synak

3.7. Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim (powołane w 2007 r.)
Zarząd

Jerzy Maleszewski - przewodniczący
Luba Filipczuk - zastępca
Mariusz Warszycki – sekretarz
Tatiana Krasowska – skarbnik
Joanna Dudzicz- członek

Komisja Rewizyjna
Tamara Ciechanowicz- przewodnicząca
Raisa Wasiluk - członek
Aleksander Demidziuk - członek

Opiekun duchowy: o. Teodor Wieremiejuk

3.8. Koło Terenowe w Rzeszowie (powołane w 2010 r.)
Zarząd

Marta Bojczyk - przewodnicząca
Mariusz Wójcik - sekretarz
Oleksander Miszczuk – skarbnik

Komisja Rewizyjna
Roman Lelko - przewodniczący
Natalia Bojczyk – członek 
Kristina Kiseleva - członek

Opiekun duchowy: o. Dariusz Bojczyk
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3.9. Koło Terenowe w Gdańsku (powołane w 2011 r.)
Zarząd

Lidia Godończuk - przewodnicząca
Aniela Andruszkiewicz– skarbnik
Ewa Matysiuk - wiceprzewodnicząca
Anna Szwed – sekretarz

Komisja Rewizyjna
Andrzej Augustyniak - przewodniczący
Halina Krasnopolska – członek

Opiekun duchowy: o. Dariusz Jóźwik 

3.10. Koło Terenowe w Sanoku (powołane w 2014 r.)
Zarząd

Michał Gocko – przewodniczący
Marianna Jara – sekretarz
Mirosław Patulak - skarbnik

Komisja Rewizyjna
Jan Marczak - przewodniczący
Maria Antonowicz - członek

Opiekun duchowy: o. Jan Antonowicz

3.11. Koło Terenowe w Przemyślu (powołane w 2014 r.)
Zarząd

Anna Drozd – Dańko – przewodniczą-
ca
Daria Kudłak – zastępca
Sylwester Grabas – sekretarz
Eugenia Nazar – skarbnik
Jarosław Kołacz – członek
Maria Korabiowska – członek

Komisja Rewizyjna
Elżbieta Zabrocka – przewodnicząca
Anastazja Grabas - zastępca
Maria Pasieka - członek

Opiekun duchowy: o. Jerzy Mokrauz

3.12. Koło Terenowe w Krakowie (powołane w 2014 r.)
Zarząd

Zbigniew Olszak – przewodniczący
Andrzej Połosenko – zastępca
Anna Kruk – sekretarz

Komisja Rewizyjna
Natalia Sarkina - przewodnicząca
Elena Ostolska - zastępca
Oksana Bres – członek

Opiekun duchowy: o. Jarosław Antosiuk

3.13. Koło Terenowe w Łodzi (powołane w 2014 r.)
Zarząd

Magdalena Niewiadomska – przewod-
nicząca
Marina Rzepecka – wiceprzewodni-
cząca
Jurij Wodopianow – II wiceprzewod-
niczący
Andrzej Łoś – sekretarz/skarbnik

Komisja Rewizyjna
Anna Osenko – przewodnicząca
Aleksander Mieleszkiewicz – zastępca
Irena Borowska – członek
Liliana Choroszczak – Kaczmarek –czło-
nek

Opiekun duchowy: o. Jakub Dmitruk
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3.14. Koło Terenowe w Kleszczelach (powołane w 2015 r.)
Zarząd

Halina Artysiewicz – przewodnicząca
Joanna Jarocewicz – wiceprzewodni-
cząca
Julianna Młodzianowska – sekretarz
Jolanta Sielicka – członek
Damian Wróblewski - członek

Komisja Rewizyjna
Ludmiła Smyk – przewodnicząca
Anna Kupryciuk – wiceprzewodnicząca
Dymitr Artysiewicz – członek

Opiekun duchowy: o. Paweł Nikitiuk

3.15. Koło Terenowe w Lublinie (powołane w 2015 r.)
Zarząd

Sławomir Wyspiański– przewodni-
czący
Kamen Rikev – wiceprzewodniczący
Aneta Waszczuk – skarbnik
Urszula Klucha – sekretarz
Anita Ginszt – członek
Andrzej Bojko- członek

Komisja Rewizyjna
Aleksander Kowalski – przewodniczący

Dorota Szandecka – członek
Sergiusz Bucharin – członek

Opiekun duchowy: o. Jakub Dmitruk

4.DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO - EDUKACYJNA

W 2015 roku Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Meto-
dego prowadziło działalność statutową związaną z upowszechnianiem oświa-
ty i edukacji oraz tradycji i kultury, w środowisku prawosławnych mniejszo-
ści narodowych i wyznaniowych, zamieszkałych w Polsce. Najważniejsze za-
dania zrealizowane w 2015 roku przez Zarząd Główny Bractwa, we współ-
udziale  z  Zarządami  Kół  Terenowych  i  innymi  instytucjami  cerkiewnymi
i świeckimi były następujące:

 Prowadzenie Zespołu Szkół Niepublicznych: Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.

 Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Nr 1 św. Młodzieńca Gabriela
w Bielsku Podlaskim.

 Organizacja konferencji, wykładów monograficznych, konkursów, wy-
staw i pokazów filmowych.

 Realizacja  projektów  międzynarodowych z  udziałem młodzieży  i  na-
uczycieli z ZSN św. św. Cyryla i Metodego ,,Comenius” oraz rozpoczęcie
projektu Erasmus+.

 Kontynuacja  współorganizowania  Wszechnicy  Kultury  Prawosławnej
w Białymstoku

 Działania wspomagające działalność oświatową.
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4.1. Działalność Zespołu Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla
i Metodego

Zespół Szkół Niepublicznych powołany na mocy Uchwały Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia z dnia 10 lipca 2013 r. rozwija się pod kierunkiem Dy-
rektora Pani mgr Leny Ławniczuk. Na wicedyrektora powołano panią mgr Mi-
rosławę Gorustowicz.

Opiekę duchową nad Zespołem Szkół  sprawował na mocy dekretu JE
acybiskupa Jakuba o. Michał Czykwin.

Siedzibą Zespołu Szkół od 13 listopada 2013 r. jest budynek szkolny przy
ul. L. Waryńskiego 30 w Białymstoku, wydzierżawiony przez Zarząd Główny
Bractwa od miasta Białystok na okres 25 lat, na mocy umowy notarialnej.

Poniżej podano informacje statystyczne i prognozy związane z rozwojem
Szkoły i Gimnazjum.

Tabl. 1. Rozwój prowadzonej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

Okres
Rok

szkolny

Siedziba Szkoły Oddziały
i uczniowie

Dyrektor Liczba na-
uczycieli

2007/2008
Szkoła Podstawowa Nr 
34, ul. Pogodna 
w Białymstoku

Klasa 1
8 uczniów

Anna Smyk Kojło 8

2008/2009
Politechnika 
Białostocka,
ul. Zwierzyniecka 12

Klasa 1 i 2
14 uczniów

Lena Ławniczuk 12

2009/2010
Szkoła Podstawowa Nr 
12, ul. Waryńskiego 30
w Białymstoku

Klasy 1, 2 i 3
29 uczniów

Lena Ławniczuk 18

2010/2011
Szkoła Podstawowa Nr 
12, ul. Waryńskiego 30
w Białymstoku

Klasy 1-4
45 uczniów

Lena Ławniczuk 22

2011/2012
Szkoła Podstawowa Nr 
12, ul. Waryńskiego 30
w Białymstoku

Klasy 1-5
58 uczniów

Od 01 .01.2012 
Renata Ostapczuk

29

2012/2013

Szkoła Podstawowa nr 
12, ul. L. Waryńskiego 
30 w Białymstoku

Klasy 1-6
74 uczniów

Renata Ostapczuk
do 15 04.2013r.
Lena Ławniczuk
od 15 04. 2013r

33

2013/2014
Budynek własny
od 17 listopada 2013r.

Klasy 1-6
81 uczniów

Lena Ławniczuk 3

2014/2015
Własny budynek szkol-
ny w Białymstoku przy 
ul. Waryńskiego 30.

Klasy 1-6
109 uczniów Lena Ławniczuk 42

2015/2016

Własny budynek szkol-
ny w Białymstoku przy 
ul. Waryńskiego 30.

Klasy 1-6
122 uczniów Lena Ławniczuk 42
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Prognoza
na rok
szkolny

2016/2017

Własny budynek szkol-
ny w Białymstoku przy 
ul. Waryńskiego 30.

Klasy 1-6
112 uczniów Lena Ławniczuk 42

Wykres. 1. Liczba uczniów uczących się w Niepublicznej Szkole Podstawowej św. św. Cyryla 
i Metodego w Białymstoku.

Tabl. 2. Rozwój prowadzonego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Niepublicznego Gimna-
zjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

Okres
Rok szkolny

Siedziba
Szkoły

Oddziały
i ucznio-

wie
Dyrektor

Od 1 września 2013r.

Własny budynek
szkolny w Białymsto-

ku przy ul. L. Wa-
ryńskiego 30.

Klasa 1
10

uczniów

Lena
Ławniczuk

2014/2015
j. w.

Klasy 1-2
22

uczniów

Lena
Ławniczuk

2015/2016 j.w.
Klasy 1,2,3

35
uczniów

Lena
Ławniczuk

Prognoza na rok szkolny
2016/2017

j.w.
Klasy 1,2,3

39
uczniów

Lena
Ławniczuk
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Wykres. 2. Liczba uczniów uczęszczających do Niepublicznego Gimnazjum św. św. Cyryla 
i Metodego w Białymstoku

Do 1 września 2013 r. zajęcia lekcyjne były nadal prowadzone w budyn-
ku publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Waryńskiego 30.

Po uzyskaniu prawa do dysponowania w/w budynkiem, latem 2013 r.
dokonano wielu gruntownych remontów pomieszczeń. Podobny przebieg mia-
ły wakacje w 2014 r. Rok 2015 był kolejnym rokiem adaptacji budynku do
potrzeb uczniów. Przeprowadzono gruntowny remont szatni dostosowując ją
do najwyższych standardów. Każdy uczeń posiada własną szafkę. Pomiesz-
czenia szatni stały się jasne i pełne przestrzeni. ZSN św. św. Cyryla i Metode-
go składa się z 11 sal lekcyjnych, pracowni komputerowej, dwóch pracowni
językowych,  pokojów dyrektora i  wicedyrektora,  biura projektów, gabinetu
pielęgniarki, pokoju ojca duchowego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu,
świetlicy składającej się z dwóch dużych sal, sali do tańca, gabinetu logope-
dycznego, pokoju pracy indywidualnej, sali zabaw. 

Latem 2015 r. rozpoczęły się prace nad przeniesieniem biblioteki szkolnej
do nowych wyremontowanych w tym celu pomieszczeń. Obecnie zbiory bi-
blioteczne składają się z ponad 5000 woluminów. Biblioteka wzbogaciła się
także o książki zakupione w ramach projektu ,,Książki naszych marzeń” dofi-
nansowanego ze środków Wojewody Podlaskiego. Nowa biblioteka stała się
bardzo przyjaznym dla uczniów miejscem, w którym z przyjemnością spędza-
ją czas.

Wiele  prac  remontowych  wykonano  własnymi  siłami.  Konserwatorzy
szkolni przeprowadzili remont kanalizacji w kuchni oraz pomalowali ściany
w kilku salach lekcyjnych. 

Na przełomie roku 2015 i 2016 w szkole został przeprowadzony kapitalny
remont pomieszczeń kuchennych. Wymieniono wszelkie instalacje, wyremon-
towano ściany i podłogi oraz przynależne do kuchni pomieszczenia w piwni-
cy. Zakupiono wszelkie niezbędne do gotowania urządzenia. Kuchnia stała
się nieodłącznym elementem zycia szkoły od 1 kwietnia 2016 r.
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Liczne grono nauczycieli Szkoły realizowało bardzo ciekawy program na-
uczania.

W 2015 r., oprócz przedmiotów obowiązkowych, nauczane były 4 języki
obce:  obowiązkowo – angielski  i  rosyjski  oraz do wyboru -  białoruski  lub
ukraiński. Realizowane były zajęcia sportowe, dzieci uczęszczały na naukę
pływania, naukę tańca, grę w szachy. Prowadzony przez nauczyciela tańca
zespół szkolny wzbogacił się w nowe stroje, opracowane tak by wpasować się
w przygotowywane  choreografie.  Młodzież  z  zespołu  tanecznego  ma możli-
wość odbywania prób w specjalnie dla nich zaadoptowanym pomieszczeniu.
Udzielane były także lekcje śpiewu. Odbywały się próby chóru szkolnego pro-
wadzonego przez panią Alę Kamieńską. Podopieczni pani Ali wraz z nauczy-
cielami z Zespołu Szkół wzięli udział w dorocznym przeglądzie kolęd, który
odbył się Operze i Filharmonii Podlaskiej. Szkoła gościła w swoich progach
zespoły i chóry z Rosji oraz Białorusi. Dzieci chętnie angażowały się także
w zajęcia artystyczne prowadzone przez wychowawców świetlicy szkolnej.

We wrześniu 2015 r. w ZSN św. św. Cyryla i Metodego powstała szkolna
drużyna zuchowa, do której należy ponad 20 dzieci. Zuchy mają swoje zbiór-
ki raz w tygodniu w wyremontowanej harcówce.

W ZSN św. św. Cyryla i Metodego odbył się 30 marca 2015 r. etap cen-
tralny ogólnopolskiego Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich.

Szkoła realizowała kilka projektów finansowanych z funduszy zewnętrz-
nych.  W  ramach  projektu  ,,Comenius”  uczniowie  wyjeżdżali  za  granicę
a w marcu mieli okazję podejmować w naszej szkole gości z siedmiu krajów
europejskich. Zagraniczni goście byli zachwyceni ciepłym przyjęciem, które
przygotowali im nasi uczniowie wraz z mającymi nad wszystkim pieczę opie-
kunami projektu. Uczestnicy projektu podczas pobytu w naszym kraju mieli
okazję zapoznać się z jego historią i kulturą naszego regionu, odwiedzić cie-
kawe miejsca takie jak Białowieża czy Kruszyniany, jak i poznać smaki Pod-
lasia. Projekt zakończył się we wrześniu 2015 r., a sprawozdanie końcowe
zostało zaakceptowane. W tym samym czasie rozpoczął się kolejny międzyna-
rodowy projekt w ramach programu Erasmus+. Tematyka dotyczy wolonta-
riatu wśród nastolatków.  W dwuletnim projekcie  biorą  udział  partnerskie
szkoły z Turcji, Grecji, Rumunii, Włoch i Portugalii. W grudniu 2015 r. odby-
ło się spotkanie koordynatorów w Rumunii.

4.3. Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Bielsku
Podlaskim

Przedszkole  św.  Młodzieńca  Gabriela  zostało  utworzone  przez  Zarząd
Główny Bractwa 7 października 2008 r., jako pierwsze prawosławne przed-
szkole w Polsce.

Od kwietnia 2009 r. dyrektorem przedszkola jest mgr Walentyna Mielnik-
Nikołajuk. Siedzibą Przedszkola od początku jego istnienia jest Dom Kultury
Prawosławnej w Bielsku Podlaskim, przy ul. Rejtana 24. Placówka cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Bielska Podlaskiego.

Do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 110 dzieci i jest
bardzo duże zainteresowanie zapisami na kolejny rok szkolny.
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Dzieci przebywają w 4 grupach wychowawczych mieszczących się w du-
żych  wyremontowanych  i  wyposażonych  bogato  w  pomoce  dydaktyczne
i sprzęt multimedialny do zajęć z dziećmi salach.

W roku 2015 praca dydaktyczno - wychowawcza z dziećmi przebiegała
wielokierunkowo. Dzieci poprzez realizację podstawy programowej wychowa-
nia przedszkolnego przygotowywane były do nauki w szkole. Przedszkole re-
alizowało także program autorski mający na celu rozwój duchowy i religijny
dzieci oraz innowacyjny projekt edukacji regionalnej pt.:,,W naszej podlaskiej
krainie”. Program ten ma na celu ukazanie specyfiki kulturowej i religijnej
Podlasia oraz kształtowanie poczucia regionalnej tożsamości etnicznej i kul-
turowej dzieci. Wychowawcy stawiają na wszechstronny rozwój artystyczny
dzieci. Udział  w  różnego  rodzaju  konkursach  plastycznych,  recytatorskich
i konkursach piosenki takich jak ,,Tradycje 12 Wielkich Świąt”, IX ,,Konkurs
Poezji Paschalnej”, przyczynił się do promocji przedszkola. W przedszkolu od
kilku lat działa zespół dziecięcy LANOK, prezentujący różnorodne formy arty-
styczne: śpiew, taniec, recytację oraz małe formy teatralne. Zespół prezentuje
przedszkole w środowisku lokalnym jak również uświetnia wszystkie uroczy-
stości przedszkolne.

Dzieci z dwóch najstarszych grup przedszkolnych uczestniczyły w realizo-
wanym  wspólnie  z  bielskim  muzeum  projekcie  „Ręcznikowa  draka  dla
uczniaka” – dzieci wzięły udział w wielu warsztatach etnograficzno-plastycz-
nych, poznając historię powstawania ludowego podlaskiego ręcznika. Projekt
zakończono pokazem mody dawnych ludowych strojów podlaskich. W poka-
zie uczestniczyły dzieci z przedszkola wraz z rodzicami. W ramach realizacji
programu  dzieci  wyjeżdżały  do  Muzeum  Małej  Ojczyzny  w Studziwodach,
gdzie poznały architekturę i wystrój tradycyjnego podlaskiego domu i obej-
rzały eksponaty rękodzieła ludowego.

Dzieci są aktywne. Absolwenci przedszkola mają ukierunkowane zainte-
resowania. Biorą udział w wielu konkursach i odnoszą sukcesy w szkole.

Kontrole z Kuratorium Oświaty przeprowadzone w roku 2015 bardzo wy-
soko oceniły efekty pracy z dziećmi, oraz kwalifikacje nauczycieli  pracują-
cych w przedszkolu. W przedszkolu dzieciom o indywidualnych potrzebach
edukacyjnych pomocy udzielają: psycholog, logopeda, prowadzone są zajęcia
z terapii pedagogicznej. Przedszkole współpracuje z wieloma stowarzyszenia-
mi i instytucjami takimi jak: Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kultural-
ne w Białymstoku, Bielski Dom Kultury, Muzeum w Bielsku Podlaskim, Mu-
zeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Stowarzyszenie SZCZYTY – Związek
na Rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej, Biblioteka Miejska w Biel-
sku Podlaskim,  podejmując  wiele  wspólnych  inicjatyw,  umożliwiając  dzie-
ciom rozwój ich zainteresowań jak również promując przedszkole w środowi-
sku lokalnym
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Tabl. 3. Rozwój Niepublicznego Przedszkola św. młodzieńca Gabriela w Biel-
sku Podlaskim

Okres Liczba oddziałów Liczba dzieci Dyrektor

2008 Oddział 1 25 dzieci Nadzieja Załuska

2009 Oddziały 1-2 49 dzieci
Walentyna

Mielnik -Nikołajuk
(od 1.04.2009)

2010 Oddziały 1- 3 79 dzieci
Walentyna

Mielnik -Nikołajuk

2011 Oddziały 1 - 4 100 dzieci
Walentyna

Mielnik -Nikołajuk

2012 Oddziały 1-4 110 dzieci
Walentyna

Mielnik -Nikołajuk

2013
Oddziały 1-4 110 dzieci

Walentyna
Mielnik -Nikołajuk

2014
Oddziały 1-4 110 dzieci

Walentyna
Mielnik -Nikołajuk

2015 Oddziały 1-4 110 dzieci
Walentyna 

Mielnik - Nikołajuk

Wykres 3. Liczba dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola św. młodzieńca Ga-
briela w Bielsku Podlaskim
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4.4. Pielgrzymka relikwii św. Spirydona z Tremithus.

Pierwsza  połowa 2015  r.  to  intensywny okres  przygotowań do  piel-
grzymki relikwii św. Spirydona, bp. Tremithus. Odbyły się dwie wizyty przy-
gotowawcze na Korfu oraz szereg konferencji i wykładów poświęconych przy-
bliżeniu tej  wyjątkowej postaci  wiernym naszej Cerkwi. Podobnie jak przy
pielgrzymce relikwii św. Marii Magdaleny, Bractwo zadbało także o ukazanie
się specjalnych publikacji. 5 sierpnia odbyła się konferencja prasowa, dzięki
której informacje o przyjeździe relikwii dotarły do szerokiej rzeszy odbiorców.
Sama pielgrzymka miała miejsce w dn. 15 – 22 sierpnia 2015 r. Na czele
greckiej delegacji stanął JE Nektariusz, Metropolita Kerkyry, Paksów i Wysp
Diapontyjskich. Wiele osób miało możliwość pokłonienia się relikwiom, za-
równo w trakcie ich pobytu na św. Górze Grabarce podczas Święta Przemie-
nienia Pańskiego, jak i we wszystkich miejscowościach, w których świętości
gościły. Podczas uroczystości na św. Górze Grabarce, relikwiom pokłonił się
Prezydent Rzeczpospolitej Polski Andrzej Duda. Wg szacunków Bractwa, kil-
kadziesiąt tysięcy wiernych, nie tylko prawosławnych, oddało cześć święte-
mu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szczególnie nocne nabożeństwa na
św. Górze Grabarce i w Ławrze Supraskiej. Dzięki współpracy z rosyjską tele-
wizją ,,Sojuz” udało się udokumentować towarzyszące pielgrzymce emocje, co
zostanie utrwalone na wydawanych płytach DVD. Wiele osób wyrażało na-
dzieję,  że  w  kolejnych  latach  Bractwo  będzie  organizowało  podobne  piel-
grzymki świętości do naszego kraju. Nie jest to jednak możliwe bez duchowe-
go, merytorycznego i finansowego wsparcia naszej Cerkwi.

4.5. Współorganizacja Wszechnicy Kultury Prawosławnej

W 2015 r. i 2016 r. Zarząd Główny Bractwa kontynuował współorganiza-
cję wykładów Wszechnicy Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Za organizację i prowadzenie Wszechnicy w roku 2015/16 był odpowie-
dzialny o. dr Andrzej Kuźma. Współorganizatorami Wszechnicy była Diecezja
Białostocko-Gdańska  i Katedra  Teologii  Prawosławnej  Uniwersytetu  w Bia-
łymstoku.

W roku akademickim 2015/2016 r., w siedzibie Centrum Kultury Prawo-
sławnej w Białymstoku odbyły się następujące wykłady:

Wykłady Wszechnicy Kultury Prawosławnej w Białymstoku
w roku akademickim 2015/2016:

 
• Przygotowania do Wszechprawosławnego Soboru. Tradycja czy wymogi cza-
su?
o. dr Andrzej Kuźma, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Prawosławne
Seminarium Duchowne w Warszawie
26 października 2015 r., godz. 18.00

• Czy zmiany językowe w Liturgii naruszają Tradycję Cerkwi? Problematyka
związana z tłumaczeniem tekstów liturgicznych na j. Polski.
o. dr Włodzimierz Misijuk, parafia Zaśnięcia N.M.P. w Białymstoku
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30 listopada 2015 r., godz. 18.00
 
• Jedność Cerkwi i wielość Tradycji. Tradycja, zwyczaje i obrzędowość w die-
cezji Przemysko-Nowosądeckiej
Jego Ekscelencja Biskup Gorlicki Paisjusz
28 grudnia 2015 r., godz. 18.00
 
• Proces powrotu Unitów do Prawosławia w latach 30-stych XIX w. na biało-
stocczyźnie 
Dr hab. prof. UwB Irena Matus, Uniwersytet w Białymstoku
25 stycznia 2016 r., godz. 18.00
 
• Żywość Tradycji chrześcijańskiej
Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocko-Gdański Jakub
29 lutego 2016 r., godz. 18.00
 
• Życie eucharystyczne w kontekście tradycji wybranych lokalnych (autoke-
falicznych) Cerkwi o. archimandryta Tymoteusz, Monaster św. Dymitra w Sa-
kach
28 marca 2016 r., godz. 18.00
 
• Bieżeństwo 1915. Co pamięć o wydarzeniach sprzed 100 lat mówi o nas sa-
mych
Aneta Prymaka-Oniszk
9 maja 2016 r., godz. 18.00

4.6. Wykłady monograficzne w Kołach Terenowych Bractwa

W 2015 r. w jednostkach Stowarzyszenia były organizowane wykłady mo-
nograficzne oraz prelekcje na tematy związane z wiarą, tradycją i historią
prawosławia i kulturą narodów prawosławnych. Przedsięwzięcia te były orga-
nizowane  zarówno w Centrum Kultury  Prawosławnej  w Białegostoku,  jak
i w siedzibach Kół Terenowych Bractwa. Wykaz wybranych wykładów zorga-
nizowanych przez Bractwo w 2015 r. zestawiono poniżej.

Tabl. 4. Wykaz wybranych wykładów zorganizowanych w Kołach Bractwa w 2015 r.

Temat seminarium/wykładu
Organizator/miasto

prowadzący Data

1. Śladami męczennika Antoniego Su-
praskiego
2.Prelekcja dot. historii parafii w To-
pilcu i jej dniu dzisiejszemu.
3. Prawosławie w Gruzji

Koło w Białymstoku
archimandryta o. An-

drzej Borkowski
o. Jarosław Jóźwik

Jan Smyk

11.03.2015
13.09.2015

11.2015
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1.  Promocja  książki  ,,Nie  mogłem
milczeć”

2. Wieczór poetycki
3.  Prawosławie  za  czasów  Karola
Wielkiego

4.  Liturgiczne  znaczenie  modlitw
wielkopostnych oraz soborowanie.

5.  Kolejność  niedziel  wielkopost-
nych jako przygotowanie do Świąt
Wielkanocnych

6.  Życie  świętych  Cerkwi  prawo-
sławnej

Koło w Bielsku Podla-
skim

o. Mariusz Synak

Andrzej Salnikow
o. Archimandryta War-

sonofiusz
o. Marek Jakimiuk
o. Marek Jakimiuk

o. Teodor Wieremiejuk

02.2015
04.2015
10.2015

1. Życie i cuda św. Spirydona. 
2. Ikona i nabożeństwa do św. Spiry-
dona.
3.Chóralna  muzyka  cerkiewna
w oparciu o dorobek Iriny Denisowej.

Koło w Gdańsku
Adam Magruk

o. Paweł Karczewski
Anastazja Senkavec

08.2015

1. Żywot św. Spirydona z Tremituntu
oraz jego kult na greckiej wyspie Kor-
fu.
2. Bractwa Prawosławne i ich znacze-
nie w Cerkwi Prawosławnej.
3. Misja świętych Braci Cyryla i Meto-
dego na ziemiach słowiańskich.
4. Dobroczynność i miłosierdzie w ży-
ciu chrześcijanin

Koło w Sanoku
o. mitrat Jan Antono-

wicz,
o.  prot.  Julian  Fełen-
czak,
 Adam Magruk,

 Marianna Jara.

2015

1. Dwa przyjścia Chrystusa w Swietle
paruzji.
2.  Teologia  wydarzeń  Wielkiego
Czwartku.
3. Życie i cuda Św. Śpirydona.
4. Ikona i nabożeństwo do św. Spiry-
dona.
5. Kult świętych relikwii.
6. Kim jest Bóg w świetle Pisma Świę-
tego Starego Testamentu.

Koło w Siemiaty-
czach

o. Rościsław Białomyzy

o. Rościsław Białomyzy

Adam Magruk

o. Paweł Karczewski

Arkadiusz Romaniuk

o. Rościsław Białomyzy

08.02.2015
05.04.2015
19.06.2015

11.10.2015

Pierwsi ludzie a zło.
Koło w Słupskuo. Ma-

riusz Synak
17.10.2015

1. Działalność patronów Bractwa św.
św. Cyryla i Metodego
2. Życie i cuda św. Spirydona

Koło w Kleszczelach

o. Paweł Nikitiuk 09.05.2015
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3. Początki monastycyzmu
4. Ikona i nabożeństwa do św. Spiry-
dona

o. Doroteusz Sawicki

o. Paweł Nikitiuk

o. Paweł Karczewski

06.2015

1. Prelekcja o św. Spirydonie
2.  Św.  św.  Cyryl  i  Metody  oraz  ich
uczniowie – prelekcja z cuklu ,,Poznaj
prawosławie”
3. Prawosławni w Łodzi

Koło w Łodzi

Adam Magruk

prof. dr hab. G. 
Minczew
Violetta Wiernicka

07.04.2015

22.11.2015

13.12.2015

1. Pochodzenie języków słowiańskich.
Koło w Warszawie 

dr Tadeusz Wyszomir-
ski

1. Święci Cerkwi Prawosławnej
2. Specyfika prawosławia w Bułgarii,
Serbii, Rumunii, Gruzji.
3. Prawosławie w Afryce.

Koło w Krakowie

bratczycy pochodzący
z tych krajów

1.  Prawosławne  zwyczaje  weselne
w Bułgarii.

2.  Tragiczne  skutki  Bieżeństwa.  Św.
Serafin  Ostroumow  –  apostoł  wśród
bieżeńców.

3.Osoba  ludzka,  rytmy  a  zdrowie
współczesnego człowieka. 

Koło w Lublinie

dr. Kamen Rikev

JE Arcybiskup Abel

prof. Krzysztof Le-
śniewski

11.10.2015

29.11.2015

06.12.2015

1.  Znaczenie  postu  w  duchowości
prawosławnej.

2. Znaczenie zdrowotne postu.

Koło w Przemyślu o.
Jerzy Mokrauz, o. Ba-

zyli Zabrocki)

lekarz Olga Grabas

03.2015

03.2015

4.7. Pokazy filmów o tematyce związanej z prawosławiem

W 2015 r. Koła Terenowe Bractwa zorganizowały wiele pokazów filmo-
wych  o  tematyce  religijnej,  historycznej  i  dotyczącej  duchowości,  tradycji
i kultury prawosławnej. Pokazy były połączone z dyskusją na tematy poru-
szone w filmach. W tablicy poniżej zestawiono informacje o pokazach filmo-
wych w kilku Kołach Terenowych Bractwa.
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Tabl. 5. Wykaz wybranych pokazów filmowych zorganizowanych w Kołach Bractwa w roku 
2015

Tytuł filmu Koło terenowe
Data projek-

cji

Opiekun Morza Śródziemnego Gdańsk 09.08.2015

1. „Warsztaty medialne dzieci z Bractwa 

Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego” 

zrealizowanego przez TVK Hajnówka  

2. „Ocalić od zapomnienia”- film o 70 rocz-

nicy zakończenia II Wojny Światowej.

3. „Regient” i ,,Inokinia”

4. „Bieżeństwo” - pokaz filmu Jerzego Kali-
ny

Hajnówka

10.02.2015

08.11.2015

06.12.2015
20.12.2015

1. Jordan 
2.  z  cyklu:  Niebiesnoje  i  ziemnoje  filmy:
„Monaszestwo” i „Bractwo” 

3. Upadek Bizancjim i powstanie ,,Trzecie-
go Rzymu” 

4. Kriestnyj put’ Cerkwi 

5.Biez patriarcha 

6. Poczajew ostoja Prawosławia

Siemiatycze

11.01.2015

08.03.2015

10.05.2015

20.09.2015

20. 09. 2015

6.12.2015

1. Św. Spiridon – życie i działalność

2. Całun Turyński

3. Relikwie św. Marii Magdaleny w Polsce
i w Rosji

4. Relikwie święte w monasterze Simonope-
tra na Atosie i ich pielgrzymka do Rosji

5. Św. Jan Chrzciciel

6. Pskowsko-Pieczerskij Monaster

7. Metropolita Sawa

8. Monaster w  Poczajowie 

Warszawa 2015
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1. Relikwie św. Marii Magdaleny w Polsce
2. Opiekun Morza Śródziemnego

Kleszczele 09.05.2015
21.06.2016

4.7. Wystawy związane z prawosławiem

Koło w Białymstoku zorganizowało wystawę dokumentującą działalność
koła. Wystawa ta miała miejsce w dniu 24 maja 2015 r. w Centrum Kultury
Prawosławnej w Białymstoku i stanowiła integralną część uroczystości z oka-
zji X rocznicy powstania koła Bractwa w Białymstoku. 

Kolejną wystawę przygotowało  Koło z Warszawy. W ramach obchodów
jubileuszu X lecia działalności bratczyki z Warszawy przygotowali przepiękną
wystawę 70 archiwalnych zdjęć świątyń dawnej Warszawy. Większość cerkwi
pokazanych na fotografiach nie zachowała się do naszych czasów – fotografie
te stanowią więc tym większą wartość. Autorzy wystawy przedstawili ją sze-
rokiemu gremium podczas konferencji, która odbyła się w Warszawie w dniu
20 lutego 2016 r. Wystawa ma być udostępniona w innych kołach tereno-
wych, by jak najwięcej osób mogło zapoznać się z historyczną opowieścią
o warszawskich świątyniach.  Koło z Hajnówki  zorganizowało wystawę ma-
larstwa Daniela  Gromadzkiego  zatytułowaną  ,,Bieżeństwo na  rozdrożach”.
Wystawa była jednym z elementów konferencji poświęconej 100 leciu Bieżeń-
stawa. 

4.8. Konkursy wiedzy o prawosławiu

 Bardzo ciekawą formę pogłębiania wiedzy o prawosławiu zainicjowano
w Łodzi.  Koło  Bractwa we współpracy  z  Prawosławną Parafią  Katedralną
w Łodzi zorganizowało cykl ogólnodostępnych spotkań „Poznaj Prawosławie”.

W Sanockim Soborze św. Trójcy po raz pierwszy odbył się Ekume-
niczny Przegląd Pieśni Paraliturgicznych. Przy współudziale bratczyków także
w Siemiatyczach w dniach 13 - 15 listopada 2015 r. miał miejsce Przegląd
Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej.

Koło terenowe w Lublinie, wzięło udział w organizacji Wieczoru Kolęd
Wschodniosłowiańskich, który odbył się w dniu 14 stycznia 2016 r. W cen-
trum kongresowym zebrało się ponad 600 osób, by wysłuchać koncertu ko-
lęd.

4.9. Działania wspomagające działalność edukacyjną

4.9.1. Akcja stypendialna

Kilkoro uczniów ze szkoły św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku uzy-
skało umorzenie opłat czesnego za Szkołę. 

4.9.2. Organizacja spotkań edukacyjnych:
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Koło Terenowe w Hajnówce

W dniu 9 maja 2015 r. hajnowskie koło terenowe zorganizowało uro-
czystości w związku z 70 rocznicą zakończenia II wojny światowej. Na cmen-
tarzu żołnierzy Armii Radzieckiej odsłużona została panichida, później odbyło
się także spotkanie z weteranami oraz wystawa.

W  20  rocznicę  śmierci  o.  Antoniego  Dziewiatowskiego  w  dniu
27.09.2015 r. zorganizowano wieczór wspomnień o tym jakże ważnym dla
hajnowskiej społeczności człowieku. Przygotowano prezentację multimedial-
ną. Spotkanie poprowadziła dyrektor Miejskiej Biblioteki w Hajnówce – Alla
Gryc.

Bractwo w Hajnówce było  także  współorganizatorem konferencji  po-
święconej św. Spirydonowi,  która cieszyła się bardzo dużym zainteresowa-
niem. 

Koło Terenowe w Białymstoku:
W dniu 30 maja 2015 r. koło terenowe w Białymstoku zorganizowało

na terenie Zespołu Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego Rodzinny
Festyn Środowiskowy, który został uświetniony występami chórów i dziecię-
cego zespołu tanecznego. W jego trakcie miały miejsce liczne konkursy i za-
wody sportowe. Przeprowadzono bezpłatne badania lekarskie.

Koło terenowe w Kleszczelach
Członkowie koła terenowego z Kleszczel współorganizowali Walne Ze-

branie Delegatów Stowarzyszenia w dniu 16 maja 2015 r. w Dobrowodzie.
Spotkanie delegatów było nie tyko okazją do omówienia działalności Bractwa
za poprzedni  rok i  podjęcia  stosownych uchwał,  ale  także  do  zapoznania
bratczyków z całej Polski oraz zaproszonych gości z regionalnymi zwyczaja-
mi.  Spotkanie  w Dobrowodzie uświetnił  występ brackiego chóru z Bielska
Podlaskiego oraz zespołu grającego tradycyjne pieśni ludowe. Na pamiątkę
pobytu  w  Dobrowodzie  wszyscy  goście  zostali  obdarowani  tradycyjnym  –
upieczonym przez członkinie koła - Jureńskim Korowajem oraz wodą z miej-
scowego źródełka. 

4.9.3. Wyjazdy edukacyjne

Koło terenowe w Krakowie 

Przy  wsparciu  Zarządu  Głównego  bratczcy  z  Krakowa  zorganizowali
wyjazd edukacyjno - pielgrzymkowy dzieci swoich parafian na Podlasie.

Koło terenowe w Hajnówce

W ramach projektu ,,Akcja zima 2015” dzieci z Hajnówki uczestniczące
w projekcie  ,,Opowiedz  mi dziadku–warsztaty  dziennikarskie  dla  uczniów”
pojechały na wycieczkę do Rajska i Białegostoku by bliżej poznać historię
swojego regionu związaną z wydarzeniami z czasów II wojny światowej.
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5. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA BRACTWA
5.1. Kwartalnik „BIULETYN INFORMACYJNY”

W 2015 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia kontynuował wydawanie kwar-
talnika „BIULETYN INFORMACYJNY” w nakładzie 1,2 - 1,5 tys. egzemplarzy
zawierającego referaty historyczno-religijne, kulturalne i społeczne oraz wia-
domości z życia Bractwa. Od 2008 roku Biuletyn jest oficjalnie zarejestrowa-
ny jako czasopismo z numerem ISSN 1899 – 0851.

Wydawcą Biuletynu jest Zarząd Główny Bractwa, redakcją natomiast zaj-
mowali się Aleksy Kordiukiewicz, Aleksander Sołowianowicz, Andrzej Plewa
i odpowiadający za skład diak. Piotr Makal. W 2015 r., druk Biuletynu wyko-
nywany nadal był przez Agencję Wydawniczą EkoPress w Białymstoku. Biu-
letyn był rozprowadzany nieodpłatnie drogą pocztową do parafii prawosław-
nych w Polsce, zainteresowanych jego otrzymywaniem. 

Ponadto  na  stronie  internetowej  Bractwa  regularnie  publikowana  jest
wersja  elektroniczna  Biuletynu.  Poniżej  zaprezentowano  strony  tytułowe
kwartalników „Biuletyn Informacyjny” Bractwa wydanych w 2015 r.
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5.2. Wydawnictwa kół terenowych

Koło Terenowe w Warszawie wydawało Gazetkę Bractwa, gdzie publi-
kowano artykuły głównie poświęcone prawosławiu. Ukazały się w niej nastę-
pujące tytuły:

 Wielki kanon pokutny św. Andrzeja z Krety

 Palestyna w czasach Chrystusa

 Bazylika Grobu Chrystusowego

 Cuda Chrystusa

 Sakrament Eucharystii

 Diwiejewo

 Kapadocja

Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim
 Wydanie czterech kolejnych numerów kwartalnika „Cyrylica” (4 nume-

ry)
Koło terenowe w Ełku

 Zainicjowanie wydania tomiku wierszy ,,Płoń świeco życia” (wydany na
początku 2016 r.)
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5.2. Wydawnictwa książkowe

Zarząd Główny Bractwa na początku 2015 roku wydał książkę „Nie mo-
głem milczeć!” autorstwa o. Mariusza Synaka ze Słupska (nakład 1000 egz.).
W marcu 2015 roku zorganizowano spotkania autorskie z o. Mariuszem Sy-
nakiem, który specjalnie w tym celu przyjechał ze Słupska. Spotkania w Bia-
łymstoku, Bielsku Podlaskim i  Supraślu cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Udana promocja książki pomogła w dystrybucji wydawnictwa. 

Koniec roku 2015 to prace nad przygotowaniem do wydania tomiku wier-
szy pana Pawła Kataszczenko z Ełku. Z pomocą Bractwu przyszły uczennice
naszego  gimnazjum  Julia  Kiryluk  i  Agata  Uścinowicz,  które  zilustrowały
wiersze pana Pawła Kataszczenko.  Tomik ukazał się na początku 2016 r.
Jego wydanie  połączone było  z  promocją  i  spotkaniami  autorskimi,  które
miały miejsce podczas wieczoru kolęd w Zespole Szkół Niepublicznych św.
św. Cyryla i Metodego oraz w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Jak co roku Zarząd Główny wydał kalendarzyk prawosławny w wersji kie-
szonkowej (nakład 15000 szt.). Część nakładu została rozdysponowana po-
między pielgrzymów, którzy przybyli pokłonić się relikwiom św. Spirydona,
pozostałe zostały przesłane do kół terenowych oraz rozdzielone pomiędzy bia-
łostockie parafie.

Kalendarzyk kieszonkowy Bractwa na rok 2016
wydany przez Zarząd Główny
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Okładka książki „Nie mogłem milczeć!”

5.3. Wydawnictwa płytowe

We współpracy z rosyjską telewizją „Sojuz” Bractwo wydało w nakła-
dzie 1000 egz. dwupłytowy film DVD upamiętniający pobyt relikwii św. rów-
nej apostołom Marii Magdaleny oraz cząstki Życiodajnego Krzyża Świętego.
W ostatnim kwartale 2015 r. rozpoczęły się  prace nad montażem filmu do-
kumentującego pobyt relikwii św. Spirydona w Polsce. 

Wydana została płyta CD „Pomiłuj mia Boże – Bogogłasnik” w wyko-
naniu Chóru Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach.  Wy-
dawnictwo ukazało się przy wsparciu finansowym Fundacji Dialog Narodów
i pod patronatem Bractwa świętych Cyryla i Metodego (koło terenowe w Lu-
blinie).

Okładka płyty CD z muzyką cerkiewną ,,Pomiłuj mia Boże – Bogogłasnik”
w wykonaniu Chóru Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach.
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6. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO – KULTURALNA

Działalność społeczno- kulturalna Bractwa w 2015 r. polegała na organi-
zowaniu imprez  z  zakresu kultury,  tradycji  i  historii  prawosławia  na zie-
miach polskich. Działania realizowane w kołach terenowych były wspomaga-
ne  Projektami  współfinansowanymi  z  dotacji  państwowych,  skierowanymi
głównie do dzieci i młodzieży.

6.1. Projekty z zakresu kultury i oświaty w ramach Projektów
współfinansowanych przez Bractwo realizowane w kołach te-
renowych.

6.1.1. Projekt „Poligloci – nauka języków obcych w gminie Bielsk Podla-
ski”

W okresie od 01.09.2014 r. do 28.02.2015 r. w Bielsku Podlaskim zorga-
nizowano dwa bezpłatne kursy językowe z języka rosyjskiego i języka angiel-
skiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju. Projekt był skierowany do osób zamieszkałych na
terenie gminy Bielsk Podlaski, w wieku 18-64 lata, które były zainteresowane
nabyciem, podwyższeniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji ję-
zykowych. Uczestniczyło w nim dwadzieścia jeden osób, dziesięć w zajęciach
z języka angielskiego i jedenaście z języka rosyjskiego. Zajęcia były prowa-
dzone przez profesjonalnych lektorów, w trybie 60 godzin dla każdego języka.
W czasie trwania kursu wszyscy uczestnicy wykazali się wielką motywacją
i zaangażowaniem w naukę języków. Uczestnicy zajęć z języka angielskiego
nabyli umiejętność posługiwania się językiem powyżej poziomu A1, osiągając
poziom  A2.  Lekcje  prowadzone  z  wykorzystaniem  pomocy  dydaktycznych
oraz użyciem nowoczesnych metod nauczania przyczyniły się do wzrostu mo-
tywacji uczestników do nauki. Wszyscy uczestnicy zajęć z języka rosyjskiego
opanowali język w stopniu komunikatywnym, w zupełności wystarczającym
do porozumiewania się tym językiem w kraju i za granicą.

6.1.2 Kurs języka polskiego w Krakowie

Koło terenowe w Krakowie podjęło się organizacji dużego przedsięwzię-
cia edukacyjnego. Początkowo we współpracy z Polską Akcją Humanitarną,
a następnie przy wsparciu Zarządu Głównego, członkowie krakowskiego Za-
rządu Bractwa zorganizowali kursy języka polskiego dla pochodzących z róż-
nych krajów parafian krakowskiej cerkwi. Lekcje języka polskiego były pro-
wadzone przez profesjonalnego i  doświadczonego lektora.  Uczestnicy  zajęć
korzystali z nich bezpłatnie, a ukończyło je 68 osób.

6.1.3. Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży szkolnej

W kole terenowym w Bielsku Podlaskim zorganizowano IX edycję cy-
klicznego konkursu recytatorskiego ,,Spotkanie z poezją i prozą o tematyce
paschalnej”.Uczniowie z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
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ponadgimnazjalnych przygotowali i zaprezentowali wiersze i prozę o tematyce
paschalnej w językach cerkiewnosłowiańskim, polskim, białoruskim, rosyj-
skim i ukraińskim. Łącznie zgłoszono około 60 uczniów. Konkurs dofinanso-
wany był ze środków Zarządu Głównego w kwocie 700,00 zł oraz ze środków
Urzędu Miejskiego w Bielsku Podlaskim w kwocie 300,00 zł.

Koło  terenowe w Bielsku  Podlaskim organizowało  także  koncert  kolęd
w wykonaniu zespołu artystycznego z Kobrynia.

6.1.4.Spotkanie Wigilijne Koła w Bielsku Podlaskim

20 grudnia 2015 r. w ramach programu  ,,Zapewnienie różnych form
pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania swoich prob-
lemów lub znajdujących  się  w trudnej  sytuacji  życiowej  oraz  wyrównanie
szans tych rodzin”  członkowie koła terenowego z Bielska Podlaskiego przy
wsparciu Urzędu Miasta zorganizowali „Spotkanie Wigilijne” dla osób samot-
nych i potrzebujących pomocy w ramach tego spotkania 20 osób otrzymało
paczki świąteczne. Wkład finansowy Zarządu Głównego wyniósł 225,00 zł,
natomiast  dotacja  Urzędu  Miejskiego  w  Bielsku  Podlaskim  wyniosła-
1500,00 zł.

6.1.5. Spotkanie z dziećmi ze szkoły w Kleszczelach.

6 grudnia odbyło się spotkanie z dziećmi ze szkoły w Kleszczelach, któ-
rego tematem była rola chrześcijaństwa w naszym życiu. Zajęcia prowadziła
Julianna  Młodzianowska.  Opiekun duchowy koła,  o.  Paweł  Nikitiuk wraz
z córką Anną przygotowali prezentację multimedialną o dwunastu Wielkich
Świętach Prawosławnych. Przy herbacie i postnych bułeczkach upieczonych
przez H. Artysiewicz i Ninę Jawdosiuk śpiewano kolędy.

6.1.6 Kurs języka rosyjskiego w Hajnówce.

W czerwcu 2015 r. zakończył się trzyletni kurs języka rosyjskiego. Za-
jęcia odbywały się co sobotę w roku szkolnym. Prowadzone były dla dwóch
grup wiekowych (szkoły podstawowej i gimnazjum). 

6.1.7. „Akcja Zima 2015” w Hajnówce.

Projekt „Opowiedz mi dziadku - warsztaty dziennikarskie dla uczniów”
został zrealizowany w dniach 26.01-6.02.2015 r., polegał na przeprowadze-
niu wywiadów z uczestnikami II Wojny Światowej, spotkaniu z historykiem,
dziennikarzami. Efektem końcowym jest 30 min. film.
W ramach warsztatów odbyła się też wycieczka do Rajska i Białegostoku. 

Projekt  dofinansowany  przez  UM  Hajnówka.  Pozyskana  kwota  dotacji:
1.430 zł
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6.1.8. „Warsztaty śpiewu i tańca białoruskiego” w Hajnówce.

W dniach odbyły się 14-15.02.2015 odbyły się „Warsztaty śpiewu i tań-
ca białoruskiego” – była to kontynuacja rozpoczętego w poprzednim roku cy-
klu pielęgnowania tradycji naszych przodków. Uczestnicy uczyli się tradycyj-
nych pieśni i tańców, które były popularne na naszych terenach nawet 100
lat temu.
Projekt  dofinansowany  przez  UM  Hajnówka.  Pozyskana  kwota  dotacji:
1000 zł

6.1.9. ,, Akcja Lato 2015 r.” w Hajnówce.

Projekt „Rozjeżdżamy nałogi” Wyjazd dzieci i młodzieży do Siemianów-
ki. Dofinansowano ze środków UM Hajnówka 4000 zł

6.1.10. ,, IV Festyn Zdrowia” w Hajnówce.

W dniu 30.08.2015 r.  już po raz czwarty w Hajnówce zorganizowa-
no ,,Festyn Zdrowia”.  Była to impreza otwarta dla mieszkańców Hajnówki
i okolic, promująca zdrowy styl życia. Podczas trwania festynu można było
skorzystać  z  porad  specjalistów,  przeprowadzić  bezpłatne  badania  stanu
zdrowia, jak i posłuchać regionalnych zespołów. Dzieci także mogły korzystać
ze  specjalnie  przygotowanych  dla  nich  trakcji.  Projekt  dofinansowany  ze
środków UM Hajnówka 7000 zł, ze środków Starostwa Powiatowego pozyska-
no kwotę 1000 zł. 

7. AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Aktywizacji lokalnej społeczności prawosławnej w Polsce sprzyjały spotka-
nia integracyjne, organizowane w Zarządzie Głównym i Kołach Terenowych,
w ramach akcji promowania działalności statutowej Bractwa. Koła Terenowe
organizowały także spotkania integracyjne połączone z wykładami na temat
tradycji i kultury narodów prawosławnych. 

7.1. Spotkania integrujące społeczność prawosławną.
W 2015 r. zorganizowano następujące spotkania integracyjne w Kołach

terenowych Bractwa: 

 Białystok, 15 marca 2015 r. wyjazd bratczyków do Monasteru w Su-
praślu, połączony z udziałem w nabożeństwie (akatyst do NMP) oraz
wykładem o. Archimandryty Andrzeja (Borkowskiego)

 Białystok, 30 maja 2015 r. - festyn rodzinny zorganizowany na tere-
nie Zespołu Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego

 Białystok,  20-22 sierpnia 2015 r. współpraca bratczyków podczas
obsługi pielgrzymki Relikwii św. Spirydona w monasterach w Zwier-
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kach i Supraślu oraz w Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy w Białym-
stoku 

 Białystok,  13  września  2015  r. pielgrzymka  do  parafii  w  Topilcu
udział w świętej Liturgii oraz ponichidzie poświęconej zmarłym brat-
czykom, a szczególności  prof.  A. Łapko; oraz prelekcją o.  Jarosława
Jóźwika dot. historii parafii i jej dniu dzisiejszemu.

 Białystok, grudzień 2015 r., spotkanie wigilijne połączone ze śpiewa-
niem kolęd.

 Bielsk Podlaski  Członkowie Koła zorganizowali chór (35 osób), który
prezentował się naXIII Wieczorze Muzyki Cerkiewnej w Bielskim Domu
Kultury, spotkaniu przedświątecznym dla osób samotnych w Prawo-
sławnym Domu Kultury oraz na białoruskich kolędach w Białymstoku.

 Bielsk Podlaski, Integracja członków Koła poprzez uczestnictwo w „go-
wieniach”  w  okresie  postów  Bożonarodzeniowego  i  Wielkanocnego,
w Monasterze w Sakach oraz w cotygodniowych, niedzielnych spotka-
niach.

 Bielsk Podlaski, współpraca z Dekanalnym Instytutem Kultury Pra-
wosławnej

 Bielsk Podlaski, organizacja 17 pielgrzymek do miejsc świętych Podla-
sia

 Ełk, lipiec 2015r. Spotkanie integracyjne Koła w Ełku z okazji święta
parafialnego parafii św. ap. Piotra i Pawła w Ełku

 Ełk, Spotkanie integracyjne z parafianami z Suwałk.
 Ełk, Udział przedstawicieli Bractwa w uroczystościach organizowanych

przez Urząd Miasta w Ełku.
 Ełk, Opiekowanie się grobami żołnierzy radzieckich poległych w czasie

I i II wojny światowej.
 Gdańsk, Kiermasz Wielkanocny i Kiermasz Bożonarodzeniowy (prace 

wykonane przez bratczyków)
 Gdańsk, Zagowiny przed postem Wielkanocnym i Bożonarodzeniowym
 Gdańsk, grudzień 2015 – wieczór śpiewania kolęd
 Przemyśl,  grudzień 2014/styczeń 2015, Świąteczna choinka i paczki

noworoczne dla dzieci. Artykuły do paczek zostały zakupione w przy-
granicznym punkcie handlowym na Ukrainie. Choinka dla dzieci oraz
sympatyków prawosławnego bractwa w Przemyślu była okazją do po-
kazania piękna prawosławnego nabożeństwa, przybliżenia prawdziwej
postaci św. Mikołaja uwiecznionej na ikonie oraz wspólnego śpiewania
kolęd i recytacji wierszyków. Wszyscy zgromadzeni goście zostali obda-
rowani słodkimi podarunkami. W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 dzie-
ci  i  90 osób dorosłych.  Za zorganizowanie tej  uroczystości  odpowie-
dzialni  byli:  proboszcz  o.  Jerzy  Mokrauz,  Anna  Drozd-Dańko,  Olga
Grabas, Joanna Mokrauz, Sylwester Grabas, Piotr Fil, Mirosław Drozd,
Eugeniusz Michałuszko.

 Przemyśl, styczeń 2015 r., Dni Rodziny Prawosławnej. Z okazji Dnia
Babci i Dziadka w Przemyślu zorganizowano wspólne wielopokoleniowe
biesiadowanie, którego główną częścią była prezentacja multimedialna
o tematyce prawosławnej rodziny oraz zagadki i ciekawostki w formie
pytań konkursowych opracowane przez  seniorów rodu dla wnuków.
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Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem i zabawą dla dzieci
w parku rozrywki.

 Przemyśl, marzec  2015  r.,  zorganizowano  I  edycję     Degustacji  po-
traw  wielkopostnych,  połączoną  z  festynem  zdrowia.  Do  udziału
w tym  przedsięwzięciu  zaproszono  wszystkich  prawosławnych  wier-
nych z dekanatu przemyskiego i sanockiego diecezji przemysko-nowo-
sądeckiego PAKP. Odbył się także konkurs wiedzy kulinarnej z nagro-
dami oraz koncert pieśni paraliturgicznych i wielkopostnych w wyko-
naniu chóru parafii prawosławnej w Przemyślu, chóru parafii prawo-
sławnej w Kalnikowie oraz pani Marianny Jara z Sanoka. 
Na szwedzkim stole zostało wyeksponowanych ponad 40 potraw, które
były przygotowane przez uczestników spotkania. Do każdej potrawy
dołączono przepis jej wykonania. Potrawy były różnorodne. Znalazły
się tam przepisy greckie, rumuńskie, łemkowskie, ukraińskie, rosyj-
skie oraz dawne regionalne z terenu Podkarpacia, takie jak np. „ki-
siel”, czy „zupa ścierana”, którą spożywano w Wielki Piątek. Nie zabra-
kło również domowego, postnego smalczyku, swojskiego chleba, kiszo-
nych ogórków. Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt konsultacji
medycznych. W działaniu wzięło udział ok. 120 osób, wśród których
byli również goście reprezentujący inne wyznania religijne i narodowo-
ści. Spotkanie prowadzili Anna Drozd-Dańko, Joanna Mokrauz i o. Je-
rzy Mokrauz. Miejscem spotkania była restauracja Gloria w Przemy-
ślu.

 Hajnówka, 8 stycznia, brackie kolędowanie.

 Hajnówka, 25 stycznia – tradycyjna zabawa choinkowa dla dzieci
 Hajnówka,  28 lutego, „Brackie zapusty – Maslenica”, Dom Kultury –

impreza otwarta dla prawosławnej społeczności w Hajnówce
 Hajnówka, 30 sierpnia - ,,Festyn Zdrowia”
 Hajnówka, jesień 2015 r. - stworzenie biblioteki z literaturą duchową

w siedzibie bractwa
 Siemiatycze,  11.01.2015 r.,  spotkanie  noworoczne  członków  koła,

sympatyków i duchowieństwa. 
 Siemiatycze 13-15 listopada 2015 r. Koło wzięło udział w organizacji

Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej.
 Słupsk, styczeń 2015 r. Doroczne spotkanie z okazji święta Jordanu.

Tradycyjnie w tym dniu goszczono duchownych i wiernych z innych
Kościołów. Bratczykowie zajęli się przygotowaniem sali oraz uroczyste-
go obiadu dla gości.

 Słupsk, styczeń 2015r. Jak co roku w styczniu bratczyki ze Słupska
zorganizowali zabawę choinkową, podczas której wręczono 21 paczek.
Po  liturgii  w  sali  spotkań  zorganizowano  zabawę  choinkowa,  pełną
gier, skeczy i konkursów z nagrodami. 

 Słupsk, styczeń. – Wieczorem, przy lampce szampana i pokazie fajer-
werków członkowie koła spotkali się na Stary Nowy Rok. Co ciekawe,
impreza cieszy się dużym zainteresowaniem słupszczan, którzy nieza-
leżnie od wyznania co rok uczestniczą w spotkaniu. 

 Słupsk, 15 lutego 2015 r. Kolejnym powodem do spotkania słupskich
bratczyków  były  zapusty.  Podczas  tego  spotkania  zdecydowano
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o uczestnictwie w zbiórce darów, przeznaczonych dla ludności  Ukra-
iny.

 Słupsk, kwiecień 2015 r.  Wspólne przygotowania do Święta Świąt,
czyli Paschy – przygotowanie cerkwi na okres postu, potem Wielkiego
Tygodnia i w końcu Paschy. Dwa paschalne poranki, po liturgii, wszy-
scy bratczykowie spędzili razem, przy stole na plebanii. 

 Słupsk, lipiec 2015 r.  Kolejnym wydarzeniem było święto parafialne
świętych apostołów Piotra i Pawła. Wielu przybyłych gości zostało pod-
jętych świątecznym obiadem, przygotowanym przez członków Bractwa.

 Słupsk, 17 październik 2015 r. Wykład o. Mariusza Synaka w ra-
mach słupskiego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej pt:,,Pierwsi ludzie
a zło”zgromadził słuchaczy nie tylko z parafii św. Piotra i Pawła, ale
także z parafii nie-prawosławnych. 

 Słupsk, 22 listopada 2015 r. Spotkanie w sali parafialnej po niedziel-
nej było jednocześnie wspólnym przygotowaniem do Postu św. ap. Fili-
pa.

 Sanok, 10 maja 2015 r. Spotkanie ekumeniczne na górze „Horodysz-
cze” w Trepczy k/Sanoka, w miejscu gdzie we wczesnym średniowieczu
znajdowała się obronna osada książąt ruskich z cerkwią i cmentarzem.
Jest to domniemana osada grodu „Sanok” wzmiankowanego w „Latopi-
sie  Hipackim”  z  1150 roku.  Po  odprawieniu nabożeństw odbyło  się
spotkanie przy ognisku, gdzie śpiewano razem z parafianami parafii
rzymsko-katolickiej w Trepczy.

 Kleszczele, cykliczne spotkania bratczyków podczas prób chóru.
 Kraków, zorganizowanie imprezy okolicznościowej na przełomie stare-

go i nowego roku - balu rodzinnego, 

7.2. Wspólne pielgrzymowanie do miejsc kultu religijnego

W 2015  r.  pielgrzymki  do  miejsc  kultu  religijnego  były  organizowane
z inicjatywy większości Kół Terenowych Bractwa. Poniżej podano zestawienie
tych przedsięwzięć.

Koło Terenowe w Hajnówce
 Jabłeczna – wielkopostna – 01.03.2015
 Poczajów – wielkopostna – 13-16.03.2015
 Horodok – Bieljewo – w dniach 19-22 marca 2015 r.
 Zwierki – piesza pielgrzymka na święto Mł. Gabriela–01.05-2.05.2015r.
 Poczajów  – 03 -07.06.2015 r.
 piesza pielgrzymka do Krynoczki
 Pielgrzymka do Rosji (Moskwa, Optina Pustyń, Diwiejewo, Mińsk) 

01 - 07.05.2015 r.)
 III piesza pielgrzymka do Poczajowa - 20.07-5.08.2015 r.
 Pielgrzymka do Zaleszan 6-7.12.2015 r.

Koło Terenowe w Warszawie
 Monaster w Jabłecznej na święto św. Onufrego
 Na św. Gorę Grabarkę na Święto Przemienienia Pańskiego 
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Koło Terenowe w Białymstoku
 Pielgrzymka postna do Monasteru w Supraślu (11 marca 2015r.)
 Pielgrzymka do parafii w Topilcu (13 września 2015r.) - udział w świę-

tej Liturgii oraz panichidzie poświęconej zmarłym

Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim 
 Organizacja 17 pielgrzymek do świętych miejsc na terenie Podlasia.

Koło Terenowe w Siemiatyczach
 Ciechanowiec - święto Wniebowstąpienia Pańskiego 21.05.2015 r.
  Terespol – pielgrzymka do ikony Bożijej Matieri Skoroposłusznicy 

-15.10.2015 r.
 Saki Monaster św. Dymitra Sołuńskiego - 8.11.2015 r.

Koło Terenowe w Gdańsku
 Pielgrzymka na Święto Przemienienia Pańskiego na św. Górę Grabarkę

18-19 sierpnia 2015 r.

Koło Terenowe w Słupsku
 W wigilię święta Uspienija członkowie bractwa ze Słupska uczestniczyli

w  nabożeństwie  Całonocnego  Czuwania  w Gryficach,  zaś  nazajutrz,
w sam dzień święta, zorganizowali wyjazd do cerkwi w Koszalinie.

Koło terenowe w Sanoku
 13 czerwca  –  pielgrzymka do  Świątkowej  Wielkiej,  do  miejsca  gdzie

w latach  1927  -  1938  niósł  swoją  posługę  duszpasterską  o.  Paweł
Szwajko, jeden z męczenników chełmskich i podlaskich. 

 12 lipca – pielgrzymka do Wysowej i na świętą Górę Jawor. 
 28 lipca – pielgrzymka do Krynicy na święto 1000-lecia śmierci Równe-

go Apostołom Włodzimierza Wielkiego 
 30 sierpnia – pielgrzymka do Zyndranowej na uroczystości 30-lecia po-

święcenia pierwszej zbudowanej po II wojnie światowej na Łemkowsz-
czyźnie cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja 

 W ciągu całego roku czynne uczestnictwo członków Bractwa w świę-
tach parafialnych na terenie diecezji przemysko – nowosądeckiej

7.3.Inne

1.  Ełk,  Udział  przedstawicieli  Bractwa w uroczystościach organizowanych
przez Urząd Miasta w Ełku.
2.  Białystok,  Zorganizowanie  Konferencji  z  okazji  X-lecia  powstania  Koła
Terenowego w Białymstoku.
3. Białystok, Aktywny udział członków koła we wspólnej akcji wolontariatu
dwunastu  organizacji  działających  w  Białymstoku  na  rzecz  środowiska
prawosławnego, podczas tego spotkania odbyła się prezentacja działalności
naszego Bractwa - grudzień 2015r.
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8.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNO – SPOŁECZNA 
8.1. Punkty porad i konsultacji dla społeczności lokalnej

 Koło w Ełku zorganizowało w 2015 r. punkt nieodpłatnych porad 
związanych z rozliczeniami podatkowymi.

 Koło w Bielsku Podlaskim – pomoc w rozliczaniu deklaracji podatko-
wych

 Koło terenowe w Siemiatyczach - zorganizowanie punktu rozliczania
PIT

8.2. Działalność charytatywna

8.2.1. Koło w Warszawie:

 Przeprowadzono zbiórkę darów dla domów opieki społecznej. Zebrane
dary – głownie żywność, dostarczone zostały do domu opieki przy mo-
nasterze na Grabarce. 

8.2.2. Koło w Bielsku Podlaskim
 20.12.2016 r. zorganizowano spotkanie przedświąteczne dla osób sa-

motnych, w trudnej sytuacji rodzinnej.

 Zrealizowano  dofinansowany  z  Urzędu  Miasta  w  Bielsku  Podlaskim
projekt ,,Spotkanie Wigilijne”

8.2.3. Koło w Siemiatyczach
 zbiórka  darów  rodzinom potrzebującym  pomocy  materialnej  (miesz-

kańcom okolic Siemiatycz 16 .11.2015 r.- 18.12. 2015 r.) 
 rozpoczęcie akcji charytatywnej – zbiórki darów dla mieszkańców Don-

basu

8.2.4. Koło w Słupsku
 rozdano 21 paczek podczas zabawy choinkowej
 członkowie  koła  włączyli  się  w  zbiórkę  darów  zorganizowaną  przez

Fundację Indygo, funkcjonującą przy Słupskim Centrum Organizacji
Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. Wspólnym wysiłkiem bratczy-
ków,  parafian  i  sympatyków  prawosławia  udało  się  zebrać  ponad
600 kg artykułów chemii gospodarczej i żywności. Transport trafił na
Ukrainę przed Paschą.

 Z inicjatywy Zarządu Centralnego przeprowadzono zbiórkę pieniędzy
dla Donbasu. Zebrane środki w kwocie 1000 zł zostały przekazane na
konto Zarządu Głównego w grudniu 2015 roku.

8.2.5. Koło w Łodzi

 07 kwietnia 2015 r. zorganizowanie 2-óch paczek z okazji Paschy (dla
wieloletniej samotnej parafianki i rodziny z Donbasu)
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 1-22 grudnia 2015 r. akcja informacyjna oraz zbiórka darów dla lud-
ności cywilnej Ukrainy z terenów objętych wojną domową (obwód Łu-
gański i Doniecki) – zebrano ok. 500 kg żywności i środków czystości.

8.2.6. Koło w Kleszczelach
 Zbiórka darów dla Ukrainy.  Parafianie  z  Kleszczel,  Dubicz  Cerkiew-

nych i  Rogacz przekazali  około 630 kg żywności,  środków czystości
i ubrań na kwotę 2650 zł. Siedem osób z koła segregowało i pakowało
do kartonów zebrane artykuły (koordynatorzy: H. Artysiewicz, o. P. Ni-
kitiuk). 

 Wpłaty na konto w ramach pomocy dla Ukrainy (1000 zł, ze zbiórki
w cerkwi)

8.2.7. Koło w Krakowie
 W końcu roku, w odpowiedzi na inicjatywę ZG, koło zrealizowało cząst-

kową akcję pomocy materialnej dla Donbasu. Przeprowadzono zbiórkę
pieniężną wśród naszych parafian, w której zebrano i przekazano na
konto pomocowe kwotę 2019,33 zlote.

8.2.8. Koło w Sanoku
 zorganizowano zbiórkę i transport pomocy humanitarnej dla rannych

żołnierzy ATO oraz pomoc dla rodzin żołnierzy poległych w walkach na
Wschodzie Ukrainy, inwalidów wojennych, a także pomoc uchodźcom
z Krymu i Donbasu. Pomoc obejmowała medykamenty, żywność, środ-
ki sanitarne, odzież, obuwie. Praca w ciągu całego roku.

8.2.9. Koło w Gdańsku
 organizacja  zbiórki  żywności,  chemii  gospodarczej  oraz  odzieży  dla

mieszkańców Ługanska i Doniecka na Ukrainie – dary przekazane do
Warszawy w dniu 24 grudnia 2015 r.

8.2.10. Koło w Lublinie

 z ramienia koła terenowego w Lublinie koordynacją zbiórki pomocy hu-
manitarnej dla Donbasu na Ukrainie zajmowały się Ludmiła Saulina
i Anna Ginszt. Pierwszą wysyłkę zebranych darów udało się przekazać
do magazynu w Warszawie 23 grudnia 2015 r. 

 zorganizowanie kwesty na rzecz osób potrzebujących we wschodniej
Ukrainie podczas Wieczoru Kolęd Wschodniosłowiańskich -14.01.2016
r. - zebranie kwoty 1800 zł

8.2.11. Koło w Hajnówce

 12.12.2015  r.  zorganizowanie  zbiórki  darów  dla  poszkodowanych
w działaniach wojennych mieszkańców Ukrainy
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 Zadbanie o groby poległych w czasie II wojny światowej żołnierzy Armii
Radzieckiej. Pozyskanie sponsora i zapalenie 100 zniczy na uporządko-
wanych grobach w 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej.

8.3.Działalność społeczna na rzecz otoczenia

Koło w Ełku 
 opiekowała  nad  grobami  żołnierzy  radzieckich  poległych  w  czasie

II Wojny Światowej.

Koło w Łodzi
 19 września 2015 r. – udział w sprzątaniu terenu cmentarza prawo-

sławnego w Łowiczu
 24-30 października 2015 r. – sprzątanie grobów pozbawionych opieki

osób odwiedzających na cmentarzu prawosławnym na Dołach w Łodzi

9.WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ 
BRACTWO

W 2015 r. w Bractwie część zadań statutowych realizowano w ramach
projektów o charakterze kulturalno oświatowym, edukacyjnym i społecznym.
W ramach wkładu własnego projekty te były współfinansowane z funduszy
Bractwa. Listę realizowanych w 2015 r. projektów zestawiono poniżej.

Tabl.6.  Dotacje  z  Projektów realizowanych  lub  złożonych  w 2015r.  przez  Zarząd  Główny
Bractwa

Lp
Tytuł wnioskowanego

Projektu

Kwota
przyznanej

dotacji

Instytucja
rozpatrująca

wniosek

Miejsce i
okres

realizacji

1.

Poligloci. Projekt na na-
ukę języków obcych w
Gminie Bielsk Podlaski

(złożony w 2013r, realiza-
cja od 2014r.)

47 576,65
zł;

Program Opera-
cyjny Kapitał

Ludzki

Koło Tereno-
we w Biel-
sku Podl.

2014-2015

2.

Międzynarodowy Projekt
pt. European Digital Sto-
ries (Europejskie historie
cyfrowe) z międzynarodo-
wego Projektu Partner-

skiego Comenius

20 000 Euro
Urząd Marszał-

kowski
woj.podlaskiego

Uczniowie
Zespołu

Szkół CiM
2013-2015

3.

Książki naszych marzeń 1600,00 zł Podlaski Urząd
Wojewódzki

Szkoła Pod-
stawowa św.
św. Cyryla i
Metodego –
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lipiec – listo-
pad 2015 r. 

4.
Śpiewamy od najmłod-

szych lat
3000,00 zł

Ministerstwo
Administracji i

Cyfryzacji

Przedszkole
św. Mło-

dzieńca Ga-
briela w

Bielsku Pod-
laskim – za-
kończenie
projektu
grudzień
2015 r.

5.
II miejski Konkurs Pio-

senki Rosyjskiej
5000,00 zł

Urząd Miejski w
Białymstoku

ZSN św. św.
Cyryla i Me-
todego maj

2015 r.

6.

Znam, rozumiem, komu-
nikuję, mediuję

(dwa wyjazdy survivalowe
dla 30 dzieci w wieku 7-

12 lat)

5150,00 zł
Urząd Miejski w

Białymstoku

Gramotne
koło Narwi
– czerwiec

2015 r

7.
We volonteer for Europe-

Program Erasmus+
21480,00

Euro

Fundacja Roz-
woju Systemu

Edukacji

Zespół Szkół
Niepublicz-
nych okres
realizacji:
wrzesień

2015 – sier-
pień 2017

9.1. Opis projektów:

Projekt ,,Europejskie historie cyfrowe’’ adresowany jest do uczniów
naszej Szkoły Podstawowej. To projekt międzynarodowej wymiany młodzieży
z 9.  krajów partnerskich tj.:  Hiszpania, Norwegia, Włochy, Grecja, Turcja,
Portugalia, Rumunia, Francja, Polska. Uczestnicy wyjeżdżają na kilkudniowe
spotkania, podczas których mają okazję do zwiedzania, poznawania kultury
oraz praktycznego posługiwania się językiem angielskim. Młodzież uczy się
programów multimedialnych i tworzenia zapisów cyfrowych. W marcu 2015
r. w ramach programu Zespół Szkół Niepublicznych odwiedzili goście z sied-
miu krajów: Romunii, Włoch, Portugali, Hiszpanii, Turcji, Norwegii i Francji.
Podczas pobytu na Podlasiu mieli okazję odwiedzić ciekawe miejsca i poznać
historię regionu. 

,,Poligloci - nauka języków obcych w gminie Bielsk Podlaski” – to
projekt realizowany od od 01.09.2014 r. do 28.02.2015 r. dla osób dorosłych
– w szczególności dla Bratczyków z naszego Stowarzyszenia. Był to kurs języ-
ka angielskiego i rosyjskiego dla 20 osób prowadzony w salach szkoły języko-
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wej przez profesjonalnych lektorów zakończony międzynarodowym egzami-
nem certyfikującym.

,,Znam, rozumiem,komunikuję, mediuję”  to projekt skierowany do
grupy dzieci z ZSN w wieku 7-12 lat, realizowany w ramach dwóch wyjazdów
survivalowych do wsi Gramotne koło Narwi w czerwcu 2015 r. W ramach
tego projektu realizowano bogaty program edukacyjno – wychowawczy po-
przez  pokazy  z  objaśnianiem,  praktyczne  działanie,  opowiadanie,  metody
analityczne. Uczestnicy pod okiem instruktorów poznawali tajniki mediacji
rówieśniczej oraz rozwiązywania powstających wśród dzieci konfliktów. Dzie-
ci uczyły się także ciekawych form aktywnego spędzania czasu

Zakończono realizację projektu ,,Śpiewamy od najmłodszych lat” –
zespół ,,Lanok” wzbogacił się o 25 strojów dla dzieci i stroje dla prowadzą-
cych, dzięki którym więcej dzieci będzie mogło swoimi występami cieszyć pu-
bliczność podczas występów muzycznych i teatralnych zespołu.

Zorganizowany po raz drugi w ZSN św. św. Cyryla i Metodego ,,Miejski
Konkurs Piosenki Rosyjskiej” umożliwił prezentację talentów muzycznych
i językowych jego uczestników, pogłębienie zainteresowań oraz doskonalenie
umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży, kształtowanie postawy otwar-
tości i  tolerancji  wobec innych narodów (w tym ich języka i kultury) oraz
przyczynił się do popularyzacji naszej szkoły w środowisku białostockim

Dzięki dofinansowanemu przez Podlaski Urząd Wojewódzki projektowi
,,Książki naszych marzeń” biblioteka szkolna wzbogaciła się o 167 wolu-
minów, przede wszystkim lektur szkolnych.

We wrześniu 2015 r. Zespół Szkół Niepublicznych przystąpił do nowe-
go projektu ,,We volonteer for Europe” realizowanego w ramach programu
Erasmus+. Projekt ma na celu promocję idei wolontariatu wśród młodzieży
gimnazjalnej i licealnej. Oprócz działań lokalnych (zaktywizowanie młodzieży
w temacie wolontariatu, stworzenie szkolnego klubu wolontariusza, działań
prospołecznych  i  wspierających  środowisko  naturalne),  młodzież  naszego
gimnazjum ma okazję uczestniczyć w międzynarodowych wymianach w na-
stępujących krajach: Turcja, Grecja, Włochy, Rumunia i Portugalia. Projekt
kończy się w sierpniu 2017 r.

10. INNE DZIAŁANIA

Latem 2015 r.  została  uruchomiona nowa strona internetowa Bractwa
oraz założone zostało konto na facebook’u

11.  WYKAZ  UCHWAŁ  PODJĘTYCH  W  2015  r.
PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA

Lp. Numer i data
uchwały

Przedmiot uchwały

1 1/2015

20.01.2015 r.

W sprawie odwołania pełnomocnika Zarządu ds. pozyskiwania 
środków finansowych i zarządzania projektami.
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2 02/2015

20.01.2015 r.

W sprawie powołania kierownika Zespołu ds. Pozyskiwania 
Funduszy dla Stowarzyszenia.

3 03/2015

20.01.2015 r.

W sprawie dofinansowania wydania publikacji pokonferencyjnej

4 04/2015

13.02.2015 r.

W sprawie ustalenia wysokości czesnego w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

5 05/2015

27.03.2015 r.

W sprawie zwołania Walnego zwyczajnego sprawozdawczego 
Zebrania Delegatów

6 06/2015
23.04.2015 r.

W sprawie odwołania Zarządu Koła Terenowego Stowarzyszenia 
Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla Metodego w Gdańsku

7 07/2015
23.04.2015

W sprawie wysokości wpisowego w Niepublicznym Gimnazjum 
św. św. Cyryla i Metodego 

8 08/2015
08.05.2015 r.

W sprawie powołania koła terenowego Stowarzyszenia Bractwo 
Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Lublinie.

9 09/2015
26.06.2015 r.

W sprawie uchylenia uchwały Nr 6 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

10 10/2015
26.06.2015 r.

W sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu 
Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego członków koła 
terenowego w Gdańsku

11 11/2015
26.06.2015 r.

W sprawie przyjęcia arkusza organizacyjnego Niepublicznego 
Przedszkola na rok szkolny 2015/2016

12 12/2015
26.06.2015 r.

W sprawie przyjęcia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół 
Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku .na 
rok szkolny 2015/2016

13 13/2015
26.06.2015 r.

W sprawie umorzenia zaległej wpłaty za przedszkole 

14 14/2015
26.06.2015 r.

W sprawie podpisania porozumienia z Bractwem św. Spirydona z
Białorusi.

15 15/2015
26.06.2015 r 

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień 
nauczyciela mianowanego

16 16/2015
07.08.2015 r.

W sprawie obniżenia wysokości opłaty wpisowej dla 
nowoprzyjętych uczniów NSP CiM

17 17/2015
04.09.2015 r.

W sprawie powołania na członka wspierającego prof. Krzysztofa 
Leśniewskiego.

18 18/2015
04.09.2015 r.

W sprawie podjęcia współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego 

19 19/2015

04.09.2015 r.

W sprawie ustalenia wysokości czesnego w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej dla uczniów nowo przyjętych

20 20/2015 W sprawie częściowego umorzenia czesnego uczniom ZSN św. 
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04.09.2015 r. św. Cyryla i Metodego 

21 21/2015

04.09.2015 r.

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku 

22 22/2015

24.09.2015 r.

W sprawie ustalenia 50% dofinansowania kwoty wpisowego w 
Szachowej Lidze Szkolnej dla uczniów ZSN św. św. Cyryla i 
Metodego, którzy reprezentowali szkołę więcej niż trzy razy

23 23/2015

11.06.2014

26.10.2015 r.

W sprawie przekazania darowizny dla Monasteru św. Dymitra w 
Sakach

24 24/2015

26.11.2015 r. 

W sprawie utworzenia zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych w Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. 
Cyryla i Metodego

25 25/2015

26.11.2015 r.

W sprawie ustanowienia dodatkowych dni wolnych w 
Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

26 26/2015

17.12.2015 r.

W sprawie dysponowania środkami na rachunku bankowym 
Koła Terenowego Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. 
Cyryla i Metodego w Krakowie otwartym w I Oddziale Banku 
PKO BP S.A. w Białymstoku

27 27/2015

17.12.2015 r.

W sprawie zwołania Walnego zwyczajnego sprawozdawczego 
Zebrania Delegatów
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