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W 2017 r. kończy się trzyletnia kadencja Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bractwo Prawosławnego św. św. Cyryla 
i Metodego. O swoim zainteresowaniu Bractwem, tym, co udało się zrobić i planach na przyszłość opowiada Przewodni-
czący Zarządu Głównego Bractwa Bazyli Piwnik, który nosi także zaszczytny tytuł Archonta Wielkiej Cerkwi.

Być jednym z siedemdziesięciu apostołów

Christos Woskresie! Chrystus Zmartwychwstał! 

MA: Panie Przewodniczący, jak rozpoczęła się Pańska 
współpraca z Bractwem?
BP: Wspo łpraća z Braćtwem to efekt długićh refleksji 
dotyćząćyćh mojego z yćia dućhowego i zbliz enia się do 
Cerkwi, kto re miało miejsće w ćzasaćh studenćkićh. Cho-
ćiaz  od najmłodszyćh lat miałem kontakt z Cerkwią 
i z yćiem dućhowym: ćhodziłem do ćerkwi, przed Wiel-
kanoćą mama prowadzała nas do spowiedzi i Pryćzastia, 
to w pewnym okresie zszedł on na drugi plan.

Christos Woskresie! Chrystus Zmartwychwstał!
Bracia i Siostry!

Zmartwyćhwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa jest najćen-
niejszym darem, jaki ćzłowiek otrzymał od swego Stwo rćy.

W dniu Zmartwyćhwstania Pan skiego niebo otwiera przed ćzło-
wiekiem swoje podwoje. Na tronie boskiej ćhwały zasiadł Bo g i 
ćzłowiek Jezus Chrystus. Zaprasza nas. Zaćhęća bys my zasiedli ob-
ok. Z pokorą i wdzięćznos ćią przypadamy do Jego sto p. Jak syn 
marnotrawny nie ćhćemy juz  by wypełniła się nasza wola (nie po-
pełnimy błędu prarodzićo w), lećz tak jak Przenajs więtsza Boguro-
dzića gotowi jestes my być  boz ym sługą. Tak jak rozumny łotr ma-
my tylko jedno marzenie: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz 
do swego królestwa (Łk 23,42).

Braćia i Siostry! W tyćh najrados niejszyćh dniaćh Zmartwyćh-
wstania Syna Boz ego przyjmijćie najserdećzniejsze podziękowania 
za ćięz ką praćę na ćhwalę naszego Boga, Cerkwi i Braćtwa. Niećhaj 
Zmartwyćhwstały błogosławi Wam: wiarą, nadzieją, mądros ćią, a nade wszystko miłos ćią. Niećhaj 
Pan i w Waszym z yćiu pokona ćhoroby, nieszćzęs ćia i wszelkie smutki. Niećhaj wzbudzi rados ć , 
poko j i dostatek do br dućhowyćh oraz materialnyćh. Z yćzymy by z adne bramy nie mogły Was za-
trzymać  w dąz eniu do spotkania ze Zbawićielem. By s mierć  odstąpiła, a z yćie rozkwitło
z ćałą moćą.

Bazyli Piwnik
Przewodniczący Zarządu Głównego

Bractwa św. św. Cyryla i Metodego

Chrystus Zmartwychwstał! Zaprawdę Zmartwychwstał!
Christos Woskresie! Woistinu Woskresie!

Wartos ći dućhowe zaćząłem bardziej ćenić  dopiero 
w ćzasie nauki w Olsztynie. Prawosławnyćh było tylko 
dwo ćh: ja i mo j kolega. Naprzećiw internatu był kos ćio ł 
i ćo niedzielę wszysćy szli do niego na mszę. Zostawali-
s my tylko my dwaj. Trzeba było się okres lić  i odpowie-
dzieć , dlaćzego nie ćhodzimy ze wszystkimi do kos ćioła? 
Mo wilis my, z e jestes my prawosławni i ćhodzimy do in-
nego kos ćioła. Młodziez  podeszła do tego ze zrozumie-
niem i nawet z ćiekawos ćią. Koledzy pytali o to, ćzym 
jest prawosławie, jak wierzymy. Była to dla nas mobili-
zaćja, zobowiązanie do dawania przykładu. Nie ukry-
wam, z e z prawosławnym kolegą bylis my jednymi z naj-
lepszyćh ućznio w w klasie, ćo wszysćy naućzyćiele, ćzę-

Str. 1: Paschalna Liturgia w brackiej szkole
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sto podkres lająć nasze wyznanie, stawiali za przykład. 
Wtedy po raz pierwszy zwro ćiłem uwagę na wartos ći 
dućhowe.

Potem były studia, ale i wtedy sprawy ćerkiewne nie 
były na pierwszym planie. Dopiero w wieku 25-26 lat, 
dzięki o wćzesnemu wykładowćy Chrzes ćijan skiej Aka-
demii Teologićznej Janowi Anćhimiukowi (s p. arćybisku-
powi Jeremiaszowi), organizująćemu ro z norodne spo-
tkania dla młodziez y o tematyće dućhowej, jak tez  wy-
jazdy m.in. do monasteru w Jabłećznej, pojawiło się 
większe zainteresowanie sferą dućhową. Wtedy i ja za-
ćząłem pomagać  w organizaćji takićh spotkan . Działał ze 
mną m.in. Eugeniusz Czykwin, po z niejszy poseł na Sejm 
RP. Kiedy załoz yłem rodzinę i dzieći osiągnęły wiek 
przedszkolny pojawiła się kwestia lekćji religii. Związa-
łem się wtedy na dobre z Cerkwią. Ojćieć Anatol Szy-
dłowski, kto ry był proboszćzem na Woli i ćhrzćił moje 
dzieći, stał się, moz na powiedzieć , przyjaćielem naszego 
domu. Wtedy zaćzęło się regularne 
ućzestnićtwo w naboz en stwaćh, regular-
na wspo łpraća. Zaćząłem działać  w me-
tropolitalnej Komisji Zabytko w, zaanga-
z owałem się tez  w praće komitetu ćer-
kiewnego parafii na Woli. Wtedy zaćzęła 
się takz e moja wspo łpraća z obećnym 
metropolitą Sawą – o wćzesnym arćybi-
skupem białostoćkim i gdan skim. Ze 
względu na obowiązki w Komisji Zabyt-
ko w przyjez dz ałem do Białegostoku 
i wielokrotnie się z nim spotykałem. Na-
wiązała się między nami przyjaz n . Na 
kaz dą pros bę Arćybiskupa starałem się 
odpowiedzieć . Pomagałem m.in. przy 
wykan ćzaniu Centrum Kultury Prawo-
sławnej w Białymstoku.

Kiedy abp Sawa został metropolitą warszawskim, 
zaproponował mi ućzestnićtwo w wyjez dzie polskiej 
delegaćji do Konstantynopola, kiedy to mielis my zapro-
sić  patriarćhę Bartolomeusza do Polski. Metropolita Sa-
wa przedstawił mnie patriarsze jako s wiećkiego działa-
ćza, ktitora naszej Cerkwi. Była to wspaniała wizyta, 
z kto rej mam niezwykłe wspomnienia. Kiedy patriarćha 
przyjećhał do Polski miałem zaszćzyt podejmować  ćałą 
delegaćję patriarćhatu w jednej z warszawskićh restau-
raćji. Po moim ofićjalnym wystąpieniu patriarćha 
os wiadćzył, iz  ćhće uhonorować  mnie tytułem arćhonta. 
Nie wiedzielis my wtedy ćo to oznaćza. Termin ten nie 

był znany w na-
szej Cerkwi. 
W zasadzie moja 
nominaćja wpro-
wadziła to słowo 
do słownika Cer-
kwi polskiej. Pa-
triarćha zapropo-
nował, z e uroćzy-

stos ć  (spećjalna modlitwa i nadanie tytułu) będzie mieć  
miejsće w ćzasie jego wizyty związanej z pos więćeniem 
ćerkwi Hagia Sophia w Białymstoku. W tym samym dniu 
patriarćha udzielił takz e s więćen  kapłan skićh hierodia-
konowi Jerzemu (Pan kowskiemu) – dzisiejszemu bisku-
powi siemiatyćkiemu.

Kiedy jednak zaczęło się Pańskie zaangażowanie 
w Bractwie?

W tamtym ćzasie Braćtwo juz  istniało i działało. Dzia-
łalnos ć  ta ogranićzała się jednak tylko do Podlasia. Pew-
nego razu w Warszawie, wyćhodząć z ćerkwi po nabo-
z en stwie, spotkałem metropolitę Sawę. Lakonićznie po-
wiedział: Będziesz organizować bractwo w Warszawie. 
Jakie Bractwo? – spytałem. Metropolita w ćharaktery-
styćzny dla siebie sposo b tylko wspomniał, z e poinfor-
muje mnie o szćzego łaćh w swoim ćzasie. Umo wiłem się 
z nim na spotkanie, w ćzasie kto rego powierzył mi orga-

nizaćję koła Braćtwa s w. s w. Cyryla i Me-
todego w Warszawie. Pamiętam, z e na 
spotkaniu załoz yćielskim (9 lutego 2006 
r.) obećni byli m.in. metropolita Sawa, 
prof. Andrzej Łapko, prof. Jan Piwnik. Za-
ćzęlis my wtedy aktywizować  warszaw-
skie s rodowisko. Nie było to łatwe, bo-
wiem warszawsćy prawosławni to ludzie 
ro z nyćh narodowos ći: Bułgarzy, Serbo-
wie, Rosjanie, Białorusini, Ukrain ćy. Poza 
tym to ro wniez  ludzie z ro z nyćh regio-
no w Polski, ze swoją spećyfiką, przyzwy-
ćzajeniami, poglądami na ro z ne sprawy i 
przede wszystkim mentalnos ćią. W ćelu 
zintegrowania s rodowiska zaćzęlis my 
organizować  bezpłatne pielgrzymki do 

s więtyćh miejsć Białorusi, Litwy, Ukrainy. Organizowali-
s my takz e spotkania, prelekćje, projekćje filmo w o tema-
tyće dućhowej. Zawiązał się w zasadzie pewnego rodza-
ju filmowy klub dyskusyjny, bowiem nie były to zwykłe 
projekćje. Kaz dy film był przyćzynkiem do głębokiej 
dyskusji. Spotkania wydłuz ały się do kilku godzin. Była 
to nowos ć , tym bardziej, z e dostęp do tego typu materia-
ło w nie był az  tak łatwy, jak w dzisiejszej dobie Interne-
tu. Bardzo pomagały nam wtedy publikaćje hajnowskie-
go wydawnićtwa Bratćzyk. Ludzie potrzebowali tego 
typu literatury.

W roku 2014 został Pan wybrany na Przewodniczące-
go Zarządu Głównego Bractwa. Jaka jest Pańska wi-
zja Bractwa?

Moje przewodzenie Braćtwu poćzątek miało na 
s w. Go rze Athos. W ćzasie pielgrzymki z prof. Andrzejem 
Łapko, w ćzasie jednej z rozmo w powiedział: jestem 
ćhory, nie mam siły dalej być  przewodnićząćym, ćzy 
mo głbys  zastąpić  mnie na stanowisku? Odpowiedziałem, 
z e będzie to dla mnie bardzo niewygodne, bo mieszkam 

Dokument nadania B. Piwnikowi tytułu Archonta Deputaty Wielkiego Kościoła

Uroczystość odczytania modlitwy i nadania godności
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w Warszawie, a siedziba Braćtwa 
mies ći się w Białymstoku. Poza tym 
waz ne jest tez  zdanie metropolity, 
kto ry niejako patronuje naszemu 
Stowarzyszeniu. Wstępnie się zgo-
dziłem i pojećhalis my do metropoli-
ty. Metropolita przystał na tę pro-
pozyćję i zaakćeptował pomysł prof. 
A. Łapko. Na Walnym Zebraniu De-
legato w Braćtwa w 2014 r. zosta-
łem wybrany na przewodnićząćego. 
To pewnego rodzaju posłuszanije, 
kto re otrzymałem od Metropolity.

Co do mojej wizji, to ćhćiałbym 
na poćzątku stwierdzić  i zaznaćzyć , 
z e pomimo wielu lat działalnos ći 
Braćtwa, ćele jego działania nie są 
szeroko znane prawosławnej spo-
łećznos ći. Braćtwo to stowarzysze-
nie s wiećkićh ludzi, kto rzy stoją na 
straz y, moz na by rzećz, poprawne-
go, zgodnego z dućhem Ewangelii 
z yćia dućhowego. Głos ten, głos lu-
dzi s wiećkićh zaangaz owanyćh 
w z yćie Cerkwi, powinien być  
(i jest) słyszalny ro wniez  ws ro d 
hierarćhii i dućhowien stwa. Niejed-
nokrotnie biskupi przysłućhiwali 
się i uwzględniali opinię Braćtwa.

Skupiamy się na działalnos ći 
os wiatowej ws ro d wiernyćh. Orga-
nizujemy spotkania, wykłady, pre-
lekćje. Wierzymy, z e im bardziej 
wyedukowana w sprawaćh wiary 
będzie nasza prawosławna społećz-
nos ć , tym lz ej będzie dla nas 
wszystkićh. S wiadomym rodzićom 
łatwiej będzie wyćhowywać  dzieći, 
dućhownym pros ćiej będzie prowa-
dzić  wiernyćh. To gło wny kierunek 
i zadanie Braćtwa. Us wiadamianie 
naszyćh wiernyćh jest dla nas prio-
rytetem. Jestes my wszysćy sługami 
Boz ymi. Bo g nakazał nam miłować  

bliz nićh. Będąć jego posłusznymi 
sługami, staramy się podćhodzić  do 
wszystkićh z miłos ćią. Zrozumienie 
tego, droga miłos ći, głoszenie lu-
dziom tej prawdy i nawet najmniej-
sze sukćesy w tej kwestii to dla nas 
ogromne osiągnięćie.

Co może dać wiernemu naszej Cer-
kwi zaangażowanie w Bractwo?

Członkostwo w Braćtwie przy-
ro wnałbym do byćia jednym z sie-
demdziesięćiu apostoło w, ćzyli sze-
rokiego grona ućznio w Chrystusa. 
Jest to praća na rzećz drugiego ćzło-
wieka. To dawanie przykładu dla 
innyćh. To głoszenie miłos ći. Brat-
ćzyk, to ćzłowiek, w kto rego z yćiu 
ćodziennym wiara i Cerkiew obećne 
są nieustannie. Człowiek taki wy-
ro z nia się spos ro d tłumu. Jest to 
ćzłowiek godny zaufania, rozumie-
jąćy odpowiedzialnos ć  byćia ćhrze-
s ćijaninem, szćzery, pomoćny. To 
sługa Boz y. Członkostwo w Stowa-
rzyszeniu to misja. Wszysćy ćzłon-

kowie są społećznikami. Bezintere-
sownie praćują na rzećz innyćh lu-
dzi, kierowani ewangelićzną miło-
s ćią. Nie ma na to jednej rećepty, 
jednego pomysłu. Kaz de z kilkuna-
stu ko ł Braćtwa, rozsianyćh po ćałej 
Polsće, stara się znalez ć  model dzia-
łania pasująćy do uwarunkowan  
lokalnyćh. Taki model, kto ry pomo-
z e dotrzeć  do wiernyćh danej spo-
łećznos ći.

W czasie Pana kadencji, dzięki 
Pana staraniom, liczba kół tereno-
wych znacznie wzrosła. Mamy ich 
już 16, czyli osiem nowych. Brac-
two zatem działa praktycznie we 
wszystkich regionach Polski. 
W jakiej relacji do struktur Cerkwi 
pozostaje Stowarzyszenie?

Braćtwo, pomimo swej niezalez -
nos ći i s wiećkiego ćharakteru s ćis le 
związane jest z Cerkwią. Nie widzę 
sensu działania Stowarzyszenia bez 
relaćji z Cerkwią. Mamy statut, mo-
z emy działać  swobodnie, działania 
te jednak nie mogą szkodzić  Cerkwi, 
a w oćzywisty sposo b powinny ją 
wspierać . Apostoł Paweł mo wi, z e 
wszystko mi wolno, ale nie wszyst-
ko przynosi korzys ć . Słowa te są dla 
nas drogowskazem. Honorowym 
dućhowym opiekunem Braćtwa jest 
zwierzćhnik naszej Cerkwi – metro-
polita Sawa. Ze względu na ogo lno-
polski ćharakter utrzymujemy do-
bre stosunki ze wszystkimi hierar-
ćhami naszej Cerkwi, na terenie 

Pamiątkowe zdjęcie z Walnego Zebrania Delegatów Bractwa w 2014 r.

Konkurs Piosenki Rosyjskiej w Zespole Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego
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diećezji kto ryćh posiadamy koła. 
Droga miłos ći i przyjaz ni z Cerkwią 
to jedyna droga, jaką podąz a
Braćtwo.

Bractwo św. św. Cyryla i Metodego 
znane jest z prowadzenia placó-
wek oświatowych. Skąd ten po-
mysł i jak ważna dla Bractwa jest 
oświata?

Rzećzywis ćie, to kwestia dla nas 
bardzo waz na. Zalez y nam na tym, 
by przekazać  drugiemu ćzłowieko-
wi te bardzo waz ne ćhrzes ćijan skie 
wartos ći. Wszysćy wiemy, z e naj-
waz niejsza jest edukaćja młodyćh 
ludzi – tyćh, kto ryćh osobowos ć  
dopiero się kształtuje. Jez eli młode-
mu ćzłowiekowi pokaz e się włas ći-
wy kierunek, włas ćiwą drogę, to 
będzie to dla niego drogowskaz na 
ćałe z yćie. Nasza szkoła i dwa 
przedszkola starają się pełnić  wła-
s nie taką funkćję. Nasi ućzniowie i 
przedszkolaki to zauwaz alnie inne 
dzieći. Pomimo tyćh samyćh proble-
mo w, wyzwan , trudnos ći okresu 
dorastania, podćhodzą one do pew-
nyćh kwestii zupełnie inaćzej dzięki 
wyćhowaniu w dućhu ćhrzes ćijan -
skim. Wielkie nadzieje pokładamy 
w lićeum, kto re od nowego roku 
szkolnego zaćznie działać  w ramaćh 
naszego Zespołu Szko ł Niepublićz-
nyćh s w. s w. Cyryla i Metodego w 
Białymstoku. To dla nas bardzo 
waz ny i odpowiedzialny projekt, 
bowiem absolwent szkoły s redniej 
to juz  dorosły ćzłowiek, kto ry 
wćhodzi do s wiata samodzielnie, z 
pewnymi zasadami, ułoz onym sys-
temem wartos ći i moralnos ćią. Jest 
w stanie podzielić  się z innym zasa-
dami i systemem wartos ći wynie-
sionym z naszej szkoły. Edukaćja 
jest zatem dla nas kwestią podsta-
wową i klućzową. Mam nadzieję 
i będę do tego dąz ył, z e Braćtwo nie 
poprzestanie na prowadzeniu tyćh 
plaćo wek, kto re juz  działają, a bę-
dzie otwierać  nowe.

Bractwo nie ogranicza się jednak 
tylko do edukacji dzieci.

W niećo inny sposo b, z wiado-
myćh powodo w nie zinstytućjonali-

zowany, edukuje-
my ro wniez  doro-
słyćh. Braćtwo 
prowadzi działal-
nos ć  wydawnićzą. 
Oferta ta skiero-
wana jest nie tyl-
ko do prawosław-
nyćh, ale w zasa-
dzie do wszyst-
kićh ćhrzes ćijan. 
Tematyćznie na-
sze projekty wy-
dawnićze dobiera-
my tak, z eby mo-
gły zainteresować  
kaz dego, niezalez -
nie od wyznania. 
Przykładem moz e 
być  wydana przez 
nas ksiąz ka o lekarzu – s w. Łukaszu 
(Wojno-Jasieniećkim), kto ra ćieszy 
się popularnos ćią i uznaniem nie 
tylko ws ro d prawosławnyćh.

Z inicjatywy Bractwa, już dwu-
krotnie, przybywały do Polski reli-
kwie ważnych nie tylko dla prawo-
sławia, ale dla całego chrześcijań-
stwa świętych. Skąd taka idea 
i jaki był cel tego przedsięwzięcia?

Działania, kto re angaz ują wiele 
oso b mają bardzo waz ny ćel. Przede 
wszystkim aktywizują i integrują. 
Takie wydarzenia stanowią dla wie-
lu, ćzęsto bardziej lub mniej obojęt-
nyćh na sprawy praktyki religijnej 
oso b, pewien impuls. Jak pokazała 
praktyka – uaktywniają się, ćhoćiaz  
na ćhwilę, osoby dla kto ryćh Cer-
kiew na ćo dzien  nie jest az  tak waz -
na. Pielgrzymki relikwii spełniły 
włas nie taką rolę, uaktywniły takie 
osoby.

Szaćunkowo relikwiom pokłoni-
ło się ponad 90 tys. oso b. To bardzo 
waz ny znak. Oznaćza to, z e nasze 
działania są potrzebne i wzbudzają 
szerokie zainteresowanie. Wszysćy, 
kto rzy pokłonili się relikwiom są 
w pewnym sensie sympatykami 
Braćtwa, wiedzą, z e to Braćtwo dla 
nićh zorganizowało przyjazd tyćh 
s więtos ći. Nie zamierzamy zanie-
ćhać  tego projektu, będziemy my-
s leć  nad kolejnymi pielgrzymkami.

Jesteśmy w okresie paschalnym. 
Czego życzyłby Pan sobie, Brac-
twu i całej społeczności prawo-
sławnej naszej Cerkwi.

Zmartwyćhwstanie Pan skie to 
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Christos Woskresie!

Rozmawiał Marcin Abijski

Z Prezydentem Andrzejem Dudą podczas pielgrzymki relikwii św. Spirydona
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Władykę Jeremiasza znałem 
kro tko, niećo ponad dwadzies ćia 
lat. Nie mogę powiedzieć , z e znałem 
go w jakis  szćzego lny sposo b, z e 
łąćzyła nas jakas  wyjątkowa więz , 
dlatego tez  ćharakteryzowanie ćzy 
tez  opisywanie sylwetki Władyki 
siłą rzećzy wypada pozostawić  tym, 
kto rzy mieliby prawo to ućzynić  
z raćji długoletniej znajomos ći, 
przyjaz ni lub jakićhs  szćzego lnyćh 
zaz yłos ći. Jednak wielu z nas, du-
ćhownyćh i wiernyćh naszej dieće-
zji, ćhoć by z raćji przystępnos ći Ar-
ćybiskupa Jeremiasza, z pewnos ćią 
przećhowuje w pamięći jakies  zda-
rzenia, fragmenty rozmo w, obser-
waćje. Niećh więć one przemo wią.

Władykę miałem okazję poznać  
w grudniu 1994 r., niedługo po po-
wroćie z kilkuletniego pobytu 
w Kijowie. Domys lałem się, z e tam-
to spotkanie będzie dla mnie klu-
ćzowe – od tej rozmowy mogła zale-
z eć  przyszłos ć  naszej rodziny. By-
łem juz  wo wćzas studentem I roku 
Prawosławnego Seminarium Du-
ćhownego i na powaz nie mys lałem 
o przyjęćiu s więćen  kapłan skićh. 
Wiedząć o bardzo waz nej dla mnie 
rozmowie starałem się przygoto-
wać  do niej w odpowiedni sposo b, 
tym bardziej, z e znałem przećiez  
kilku hierarćho w z okresu kijow-
skiego, ićh maniery i zwyćzaje. Nad-
szedł dzien  spotkania, rozpoćzęła 
się s wiątećzna liturgia – pierwsze 
obserwaćje w ćerkwi i pełna kon-
sternaćja. Wzniosła, ale bez patosu 
i nadmiernej, sztućznej podniosło-
s ći liturgia i z ywe słowo kazało się 
domys lać  ćzłowieka otwartego, ser-
dećznego i… prostego w najlepszym 
znaćzeniu tego słowa. Moje zaćieka-
wienie rosło. Podćzas obiadu o w-
ćzesny łobeski proboszćz, o. Jerzy 
Ignatowićz, przedstawił mnie jako 
seminarzystę z naszej diecezji, a do-
kładnie z jego parafii. Władyka az  
zaniemo wił: Z naszej diecezji i ja 
o tym nic nie wiem?. Chwila dziwnej 
ćiszy, podćzas kto rej szybko posta-
rałem się wytłumaćzyć  hierarsze, z e 
owszem, jest to sytuaćja nietypowa, 

Pamięci naszego Władyki
ale inaćzej po prostu nie mogło być . 
Nie znałem miejsća, w kto rym za-
mieszkamy, a nie ćhćąć traćić  roku 
w seminarium złoz yłem dokumenty 
za namową i wiedzą metropolity 
Bazylego, do kto rego udałem się 
prosto z warszawskiego dworća, 
zaraz po przyjez dzie. To rozwiało 
wątpliwos ći Władyki i, by mieć  oka-
zję do rozmowy, uprzejmie posadził 
mnie zaraz obok siebie. Teraz mia-
łem poznać  jeszćze inne oblićze 
Władyki – subtelny dowćip. Podano 
kalmary. Gospodarz anonsująć da-
nie na nieszćzęs ćie napomknął, iz  
jest dos ć  drogie. Władyka zdąz ył juz  
spro bować  i widać  było, z e bardzo 
mu smakuje, ale usłyszawszy o jego 
„waloraćh” zatrzymał wideleć z ko-
lejną porćją w po ł drogi. Odłoz ył go, 
odsunął miskę. Chwilkę pomys lał... 
No, mi w takim razie nie wypada 
tego jeść. A macie jeszcze trochę tej 
sałatki? Tak, władyko, są dwie miski. 
No to dajcie tu, mamy gościa z za-
granicy, dla niego będzie odpowied-
nie. Mo wiąć to postawił obie miski 
przede mną. Czułem się ćo najmniej 
niezręćznie... Pro bowałem opono-
wać , ale władyka z us miećhem po-
wtarzał Ależ proszę jeść, śmiało, to 
bardzo drogie danie. Tacy goście... 
Rad nie rad musiałem zmęćzyć  ten 
prezent. Naraz władyka pyta gospo-
darza: A kalmary, to wg was, co to 
jest? Ryby, ślimaki, małże, może jesz-
cze coś? Chyba raczej ryba, bo w ryb-
nym kupiłem. No – roześmiał się 
władyka, rozładowując sytuację – 
dobrze, że nie w mięsnym, bo nie 
moglibyśmy ich dziś jeść. Podćzas 
odjazdu władyka zaprosił mnie do 
Wroćławia, by jakos  bliz ej poznać , 
na spokojnie porozmawiać , poob-
serwować . I tam wziął do siebie na 
go rę na obiad, podał, pozbierał na-
ćzynia. Na ćhwilkę musiał odejs ć , 
więć szybko zaćząłem zmywać  po 
obiedzie, ale władyka zaraz wro ćił 
i poprosił, bym tego nie robił. On 
sam zmyje. Ta sćena wro ćiła dwa, 
moz e trzy lata temu, gdy podćzas 
jakiegos  luz nego, wesołego spotka-
nia władyka opowiadał o swojej 

wizyćie (jeszćze jako Jana Anćhi-
miuka) w Londynie, u metr. Anto-
niego (Blooma). Po skon ćzonym 
obiedzie gos ć  z Polski stanął przy 
zmywaku i wyobraź sobie, czuję, jak 
ktoś mnie delikatnie klepie w plecy. 
Odwracam się, a tu metropolita: 
„Molodoj czełowiek, nie zabierajcie 
mi chleba. To moja praca.”

Władyka wys więćił mnie na dia-
kona w grudniu 1996 r. Praktykę 
diakon ską mogłem przejs ć  dopiero 
w okresie Wielkiego Postu i pierw-
szyćh dni Pasćhy we wroćławskiej 
katedrze. Podćzas pobytu we wro-
ćławskiej kurii po raz pierwszy mia-
łem okazję przyjrzeć  się władyće 
z bliska. Jego energia, zapał do ćele-
browania kolejnyćh, przećiągłyćh 
przećiez  naboz en stw Wielkiego 
Tygodnia były poraz ająće. Pierwsze 
trzy dni Wielkiego Tygodnia włady-
ka sam ćzytał Ewangelię. Poprosił, 
ćzy mo głbym mu towarzyszyć  
w ćharakterze cztieca i troćhę po-
s piewać . Oczywiście, z chęcią – od-
parłem – ale ze śpiewaniem to 
u mnie nie najlepiej. Jakby nie było, 
to i tak lepiej, niż u mnie – odparł 
z ogromną dozą samokrytyki. Wła-
dyka ćzytał po słowian sku tekst 
Nowego Testamentu, ja – niestety – 
nie wytrzymująć tego wysiłku ćza-
sem zasypiałem stojąć nad ksiąz ka-
mi. Władyka się nie zraz ał. Nie 
martw się, po prostu kiedy będziesz 
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potrzebny, chrząknę lub coś głośniej 
powiem.

Na Pasćhę, po noćnej Liturgii, 
wszysćy siedlis my do wspo lnego 
stołu. Władyka krzątał się, nakładał, 
nalewał, obsługiwał, jak mo gł. Po 
pewnym ćzasie pyta: Chcesz ze mną 
posłużyć drugą paschalną liturgię, 
o 10tej? Jak to, przecież... – i oćzami 
wskazałem na sto ł pełen obfitos ći. 
Naucz się patrzeć – powiedział 
wo wćzas władyka. Dopiero teraz 
spostrzegłem, z e talerz, stojąćy 
przez nim był ćzysty. Trzeba dodać , 
z e nie jadł nić od Wielkiego Piątku. 
To była jedyna – jak do tej pory – 
Liturgia, kto rej nie słuz yłem w peł-
nym wymiarze, tj. słuz yłem bez Pri-
czastija.

Kolejne bliz sze spotkanie miało 
miejsće w lipću 1998 r. w Słupsku, 
w dzien  s więta parafialnego. Pod-
ćzas obiadu władyka zaproponował 
mi w najbliz szym ćzasie objęćie 
plaćo wki. Ja o tym nie mys lałem – 
seminarium skon ćzone, z yło nam 
się dobrze, spokojnie. Posługa dia-
kona w Łobzie nie absorbowała na 
tyle, bym nie mo gł praćować  zawo-
dowo, ćo ćzynilis my z z oną z zupeł-
nie dobrym skutkiem. Niećo rozle-
niwiony stabilnos ćią o wćzesnej 
sytuaćji nie przyjąłem propozyćji. 
Władyka był zdećydowany i wręćz 
nalegał: Zaproponuję ci to publicz-
nie, przy wszystkich. Pod taką presją 

nie dasz rady odmówić. Dam radę, 
władyko. Do dzis  ćzuję niesmak 
swego zaćhowania. Ale Dućh S więty 
powiał w inny sposo b. Kilka miesię-
ćy potem, w połowie wrzes nia, po 
powroćie z praćy zastałem w domu 
dziwną ćiszę. Przed chwilą dzwonił 
władyka – powiedziała z ona. Było 
grubo po po łnoćy. Prosił, byś prze-
myślał jeszcze raz decyzję o Słupsku. 
Prosił też, byś oddzwonił. Do rana 
jest pod telefonem. Oboje raz jeszćze 
się zastanowilis my, kro tka modli-
twa i telefon do władyki. Odebrał po 
pierwszym dzwonku. Dećyzja zapa-
dła.

Jes li juz  przy telefonaćh jeste-
s my – nie pamiętam przypadku, by 
władyka nie oddzwonił, nie mogąć 
wćzes niej odebrać  połąćzenia. Jes li 
mimo wszystko ćos  takiego się dzia-
ło – wiedzielis my, z e jest z le. Przej-
rzałem tez  kilkuletnie smsy od Wła-
dyki. Większos ć  z nićh to: Bardzo 
proszę, bardzo dziękuję, ćzasem 
przepraszam, ale.... Autorytet budo-
wany na szaćunku bliz niego.

Po przybyćiu do Słupska rozpo-
ćzęlis my spory remont. A to wiązało 
się z kosztami, kto re nas przerosły. 
Władyka przyjećhał, obejrzał, popy-
tał. Zróbcie chociaż sobie łazienkę. 
Tyle pracy, małe dziecko, chociaż 
tam można jakoś się normalnie po-
czuć. Zrobilibyśmy, ale nie ma za co - 
odparłem - poczekamy, powoli jakoś 

się zrobi. Nie, zrobi się teraz i zrobi 
się dobrze. Ile potrzebujecie? Około 
8 tys. – odparłem. Władyka poprosił 
kierowćę, Mietka Oles niewićza 
o kurs do najbliz szego bankomatu. 
Miećzysław przywio zł pieniądze, 
okazało się, z e kilka dni wćzes niej 
Władyka otrzymał nagrodę rektor-
ską, kto rą się z nami podzielił. Taka 
sytuaćja miała miejsće jeszćze kil-
kakrotnie...

Jeszćze z innej strony dane mi 
było poznać  Władykę po s mierći 
o. Antoniego Habury, kto ry zginął 
w wypadku samoćhodowym 
w marću 2006 r. Po z nym wiećzo-
rem siedzielis my z Władyką i ma-
tuszką Asią w pokoju, troćhę roz-
mawialis my. Władyka nagle bardzo 
powoli, dobitnie i z namysłem, mi-
mo ćałego dramatu tej ćhwili, po-
wiedział: Mam wrażenie, że Bóg jest 
bardzo blisko. Te słowa, powiedzia-
ne w taki sposo b, z takim przekona-
niem, zabrzmiały jak fundament, na 
kto rym moz na było się oprzeć  
i wo wćzas, i w kolejnyćh ćięz kićh 
ćhwilaćh.

Duz ą sympatią darzył Kaszubo w 
i była to sympatia odwzajemniana. 
Często spotykał się z ćzłonkami 
Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego, latem wielokrotnie 
wspo lnie jez dzilis my do Władyki do 
Rowo w na jakies  luz ne spotkania. 
Podćzas pogrzebu ćioći w mojej 
rodzinnej parafii (pod Bytowem) 
w ćzasie Liturgii znajdowałem się 
w prezbiterium. Zaprzyjaz niony 
ksiądz proboszćz podćzas wygła-
szania kwestii: Módlmy się jeszcze 
za naszego papieża X i za naszego 
biskupa X na ćhwilkę przerwał, od-
wro ćił się do mnie i spytał: Jak Two-
jego Jeremiasza tytułować? i po 
ćhwili kontynuował: Jeremiasza, 
arcybiskupa Wrocławskiego i Szcze-
cińskiego. Co z , takiej otwartos ći się 
nie spodziewałem, a Władyka, gdy 
w z artaćh opowiedziałem mu tę 
historię, dziwnie się zamys lił. 
Z pewnos ćią nie takiej reakćji się 
spodziewałem.

Kto regos  kolejnego lata Włady-
ka przyjećhał na ćoroćzny urlop do 

dokończenie na str. 35.
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Z historii Bractwa…
Przewodniczący prof. Michał Małofiejew

Nasze Stowarzyszenie działa już ponad ćwierć wieku. Przez ten czas kierowało nim kilka wybitnych postaci, których 
sylwetki przedstawimy w kolejnych numerach Biuletynu. Ten krótki cykl, na który złożą się życiorysy czterech przewodni-
czących, rozpoczynamy od przedstawienia sylwetki prof. Michała Małofiejewa – założyciela i przewodniczącego Bractwa 
w latach 1989–1999.

Prof. dr hab. med. Mićhał Mało-
fiejew urodził się 15 paz dziernika 
1934 r. w Wilnie. Jego rodziće – oj-
ćieć Sergiusz i matka Halina 
z d. Walkiewićz – byli lekarzami, 
absolwentami Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie. W roku 1951 
rozpoćzął studia na Wydziale Le-
karskim Akademii Medyćznej 
w Białymstoku. W ćzasie studio w 
praćował na stanowiskaćh zastępćy 
asystenta w Zakładzie Fizyki Me-
dyćznej oraz zastępćy asystenta 
w Zakładzie Patologii Ogo lnej i Do-
s wiadćzalnej. W roku 1957 kon ćzy 
studia i otrzymuje tytuł lekarza. 
Tytuł doktora nauk medyćznyćh 
otrzymuje w roku 1962, a w roku 
1968 – na podstawie dorobku nau-
kowego oraz rozprawy habilitaćyj-
nej O właściwościach biologicznych 
niektórych produktów degradacji 
fibrynogenu tytuł doktora habilito-
wanego. W 1971 r. został mianowa-
ny przez ministra zdrowia doćen-
tem. Od 1968 r. był kierownikiem 
Zakładu Mięs ni Gładkićh Narządu 
Rodnego w Instytućie Połoz nićtwa 
i Choro b Kobiećyćh. W 1982 r. zo-
stał uhonorowany tytułem profeso-
ra nadzwyćzajnego nauk medyćz-
nyćh w zakresie patofizjologii, kto ry 
nadała mu Rada Pan stwa. Od 
1987 r. prof. Małofiejew był wykła-
dowćą antropologii prawosławnej 
w Chrzes ćijan skiej Akademii Teolo-
gićznej. Jego bliskie kontakty 
z obećnym metropolitą Sawą zao-
woćowały udziałem w lićznyćh 
sympozjaćh naukowyćh i konferen-
ćjaćh pos więćonyćh prawosławiu. 
Z dniem 1 grudnia 1991 r. Minister 
Zdrowia i Opieki Społećznej miano-
wał na stałe prof. Mićhala Małofieje-
wa na stanowisko Profesora Zwy-
ćzajnego w Akademii Medyćznej 
w Białymstoku. W dowo d uznania 

za działalnos ć  naukowo-
dydaktyćzną został odznaćzony 
w 1986 r. tytułem honorowym 
„Zasłuz ony Naućzyćiel Polskiej 
Rzećzpospolitej Ludowej”, nato-
miast za działalnos ć  w rućhu stu-
denćkim, w 1984 r., przyznano mu 
odznakę „Za zasługi dla Studenćkie-
go Rućhu Naukowego.” Od 1954 r. 
był ćzłonkiem i stałym prelegentem 
Towarzystwa Wiedzy Powszećhnej. 
Przez kilka kadenćji pełnił funkćję 
wićeprezesa Towarzystwa. Był ku-
ratorem Wszećhnićy Wiedzy Me-
dyćznej, kto ra ćieszyła się duz ą ak-
ćeptaćją i uznaniem społećzen stwa 
Białegostoku. W lataćh 1981–1987 
prowadził Centralną Wszećhnićę 
Medyćzną przy Zarządzie gło wnym 
TWP w Warszawie. Poza przynalez -
nos ćią do Towarzystwa Wiedzy Po-
wszećhnej, prof. Małofiejew nie na-
lez ał do z adnej organizaćji polityćz-
nej. Jako humanista i ćzłowiek zain-
teresowany historią, a historią me-
dyćyny w szćzego lnos ći, był auto-
rem lićznyćh biografii ludzi nauki 
związanyćh z Akademią Medyćzną 
w Białymstoku.

W 1994 r. na Wydziale Lekar-
skim AMB została powołana Samo-
dzielna Praćownia Historii Medyćy-
ny i Farmaćji. Praćownia zyskała 
pomieszćzenia na II piętrze Colle-
gium Primum. Pierwszym kierowni-
kiem został prof. dr hab. Mićhał 
Małofiejew – wieloletni prezes Bia-
łostoćkiego Oddziału Polskiego To-
warzystwa Historii Medyćyny i Far-
maćji. 31 maja 2011 r. zostało ofi-
ćjalnie powołane przez Jego Magni-
fićenćję Rektora Uniwersytetu Me-
dyćznego w Białymstoku – prof. dr 
hab. Jaćka Niklin skiego – Muzeum 
Historii Medyćyny i Farmaćji UMB. 
Muzeum działa w strukturze Samo-
dzielnej Praćowni Historii Medyćy-
ny i Farmaćji, zas  bezpos redni nad-
zo r nad plaćo wką muzealną posiada 
kierownik Praćowni.

Pod konieć lat 80-tyćh, gdy juz  
nastąpiła tzw. „odwilz ”, a władza 
komunistyćzna nie widziała dal-
szyćh perspektyw na swo j monopol 
sprawowania władzy, powstały 
warunki i szansa na stworzenie or-
ganizaćji skupiająćej prawosławny 
laikat. Profesor Małofiejew, niezwy-
kle moćno zaangaz ował się w two-
rzenie struktur takiej organizaćji, 
kto ra na poćzątku marća 1989 r. 
uzyskała zgodę na działalnos ć . 
24 maja 1989 r. odbyło się I Walne 
Zebranie Stowarzyszenia Braćtwo 
Prawosławne. Wybrano Zarząd 
Gło wny Stowarzyszenia. Przewod-
nićząćym został prof. Mićhał Mało-
fiejew. Wo wćzas walne zebranie 
postanowiło, z e patronami Braćtwa 
Prawosławnego będą apostołowie 
Słowian, s więći braćia Cyryl i Meto-
dy. Cele Braćtwa okres lał statut. 
Jednym z gło wnyćh ćelo w było pie-
lęgnowanie ducha tożsamości wśród 
ludności prawosławnej, zgodnie z jej 
wyznaniem.
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 Warto zaćytować  w tym miejsću 
fragmenty „referatu programowe-
go” pierwszego przewodnićząćego 
Braćtwa, prof. Mićhała Małofiejewa, 
wygłoszonego na I Walnym Zebra-
niu Delegato w 24 maja 1989 r.: Ży-
jąc na styku dwu kultur – mo wił 
profesor – powinniśmy dbać o naszą 
tożsamość, przy pełnym poszanowa-
niu i tolerancji wobec innych. Celem 
nadrzędnym jest harmonijne współ-
życie, a przede wszystkim poszano-
wanie uczuć i godności każdego czło-
wieka..., Sądzę, że moim obowiąz-
kiem i wszystkich współbraci jest 
propagowanie dziedzictwa ducho-
wego i kulturowego Cerkwi po to, 
aby zajęło trwałe miejsce na mapie 
wyznań i kultury nie tylko Polski, 
lecz i Europy. Nie możemy zgodzić 
się na to, by prawosławie było trak-
towane jako atrakcyjny folklor 
wschodnich regionów Polski. Nie 
możemy być bierni wobec wyznacza-
nia nam miejsca w skansenie na 
obrzeżu kultury. Nie możemy się zgo-
dzić z poglądami, że Cerkiew prawo-
sławna i jej kultura są tylko atrakcją 
turystyczną i barwnym reliktem 
mniejszości narodowych..., Bogata 
tradycja Cerkwi prawosławnej 
w Polsce sięga korzeniami kultury 
bizantyńskiej. Właśnie Konstantyno-
pol i Sołuń (Saloniki) za czasów pa-
triarchy Focjusza rozwinęły szeroką 
działalność misyjną wśród narodów 
słowiańskich. Cerkiew obrządku 
wschodniego poprzez nowatorską 
i dalekowzroczną działalność apo-
stołów Słowian, św. św. Cyryla i Me-
todego dotarła do Moraw, Bułgarów, 
Rusi i Wielkiego Księstwa Litewskie-
go. Z tego też względu mamy słuszne 
podstawy sądzić, że działalność na-
szego Bractwa obejmie swym zasię-
giem wszystkich prawosławnych 
w Polsce, którzy zgadzają się z na-
szym programem działania. 
 S miała wizja profesora była 
przez Braćtwo realizowana za jego 
z yćia, jak tez  po jego s mierći, pod 
kierownićtwem następnyćh prze-
wodnićząćyćh: prof. Antoniego Mi-
ronowićza, prof. Andrzeja Łapko 
i obećnego – Bazylego Piwnika.  
Braćtwo pod przewodnićtwem prof. 
M. Małofijewa juz  od samego po-

ćzątku zaćzęło wydawać  swo j periodyk „Biuletyn Informaćyjny”. Pierwszy 
podwo jny numer (1-2) ukazał się w styćzniu 1990 r. 
 W pierwszym numerze prof. M. Małofiejew pisał: 

 Mamy obecnie sprzyjające warunki dla działalności Bractwa Prawosław-
nego. Możemy stać się aktywnymi uczestnikami rozwoju bogatego życia Cer-
kwi. Dbałość o zachowanie tradycji prawosławia w ciągle zmieniającym się 
współczesnym świecie jest jednym z podstawowych założeń naszej działalno-
ści. Dlaczego jest to tak ważne? dlatego, że w obecnych czasach wszystko ule-
ga gwałtownym zmianom, a podstawowe zasady i normy moralne są pustymi 
słowami. Człowiek winien mieć świadomość, że istnieją trwałe wartości, takie 
jak więź i braterstwo ludzi wyznających tę samą wiarę. Naszym obowiązkiem 
jest zwrócenie uwagi na młodzież i zachęcenie jej do uczestnictwa w różnych 
formach działalności dla dobra Cerkwi. Na naszych oczach odbywa się rozwój 
zarówno teologicznej jak i świeckiej myśli prawosławnej. Autorytetami o 
światowym uznaniu są tacy myśliciele jak Bierdjajew, Ewdokimow, Florenski 
i inni. Planowana przez nasze Bractwo działalność wydawnicza winna popu-
laryzować i przybliżać poglądy współczesnych, czołowych prawosławnych 
teologów. Sądzę, że moim obowiązkiem i wszystkich współbraci jest propago-
wanie dziedzictwa duchowego i kulturalnego Cerkwi po to, aby zajęło trwałe 
miejsce na mapie wyznań i kultury nie tylko Polski, lecz i Europy (…). Dlate-
go uważamy, że we współpracy z duchowieństwem powinna zostać opracowa-
na historia Cerkwi i kultury prawosławnej. Nasze Bractwo powinno opraco-
wać dalekosiężny program działalności. Muszą się w nim znaleźć między in-
nymi dwa główne zadania: prezentacja dorobku dojrzałych twórców, zachęce-
nie młodzieży do różnych form działalności artystycznej. W tym celu należy 
stworzyć pomieszczenia wystawowe, w których można by organizować: wy-
stawy projektów architektonicznych budownictwa sakralnego, wystawy prac 
artystów nawiązujących w swej twórczości do tradycji kultury prawosławnej, 
wystawy prac powstałych na obozach „młodych ikonopisców”, plony inwen-
taryzacji zabytków kultury materialnej i sztuki cerkiewnej wykonanych przez 
młodzież studencką, wiele innych ciekawych ekspozycji. Takie centrum, ośro-
dek wystawowy będzie wizytówką, namacalnym dowodem naszej wspólnej 
działalności. Istnieje wiele naglących potrzeb, np. nie cierpiące zwłoki działa-
nia konserwatorskie znajdujących się w opłakanym stanie, a nieraz opuszczo-
nych obiektów sakralnych o niezaprzeczalnych wartościach historycznych i 
artystycznych: nie tylko cerkwie, lecz krzyże ofiarne, kaplice. Istnieje również 
potrzeba konserwacji ruchomych zabytków, jak ikony, ikonostasy, księgi litur-
giczne... Gwarancją wykonania nakreślonych planów i zadań winna być har-
monijna współpraca terenowych Oddziałów Bractwa z duszpasterstwem na 
każdym szczeblu administracji. Ranga nauczyciela w wychowaniu naszej 
młodzieży winna zająć należyte miejsce. To nauczyciele, rodzice i kapłani 
kształtują nawyki młodzieży w szacunku do Cerkwi. Warto rozpowszechniać, 
zwłaszcza wśród najmłodszych zamiłowanie do uczestnictwa w młodzieżo-
wych chórach cerkiewnych. Niech młodzi nie wstydzą się, lecz chlubią swą 
wiarą. Nasze Bractwo winno podjąć wielostronną partnerską współpracę z 
podobnymi organizacjami na całym świecie. Powinniśmy szeroko informować 
liczne skupiska prawosławnych w krajach sąsiednich o naszej obecności oraz 
dążyć do wymiany doświadczeń dla dobra uniwersalnej idei prawosławia. 
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W 1990 r. Braćtwo wydaje 
pierwsze publikaćje pod nazwą 
„Cerkownyje listki”. W jednym 
z nićh prof. M. Małofiejew wypowia-
da się na temat duszy ćzłowieka. 
Jest to odpowiedz  na prowokująće 
pytanie zadane przez o wćzesnego 
ordynariusza diećezji Białostoćko-
Gdan skiej bp. Sawę, kto ry podćzas 
jednego z odćzyto w wiećzornyćh 
zapytał: Panie profesorze, czy pod-
czas operacji lekarz widzi duszę?

Dusza oczyma lekarza 

Lekarz zajmuje się ciałem człowieka i procesami zachodzącymi w zdrowiu, a przede wszystkim walką organizmu z cho-
robami. Od zarania dziejów wiadomo, że zdrowie nie jest tylko brakiem choroby, lecz przede wszystkim jest to dobre 
samopoczucie, „pełnia życia”. Lekarze zdrowie określają błogostanem. Wiadomo również, że każde leczenie będzie sku-
teczne dopiero wtedy, gdy człowiek ma wewnętrzną potrzebę bycia zdrowym. Ta chęć wyzdrowienia jest zdolna zmobi-
lizować rezerwy sił życiowych do walki z chorobą. Pozytywne nastawienie do zdrowia pomaga w leczeniu. Lekarz jest 
empirykiem, lecz z obserwacji wielu chorych widać istnienie ścisłej łączności pomiędzy czynnikiem duchowym a proce-
sami życiowymi. Nauka oparta na doświadczeniu nie zaprzecza, że istnieje sfera duchowa, lecz bezpośrednio nie intere-
suje się nią, stąd brak ścisłego określenia, czym jest dusza ludzka. Teologowie w ciągu wieków opracowali zespół pojęć 
określających czym jest dusza. Ojcowie aleksandryjscy i kapadoccy, a także ojcowie Kościoła łacińskiego, wnieśli olbrzy-
mi wkład do poznania duszy i duchowej natury ludzkiej. Najpełniejszą, filozoficzną teorię duszy opracował św. Jan 
Damasceński (674-749). Duszę stworzył Bóg z nicości i jest ona w całym ciele człowieka. Dusza jest czynnością ro-
zumną, jest myślą, jest pośrednikiem pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Wg. św. Jana Damasceńskiego człowiek jest jed-
nością duszy i ciała. Jest on trwałym połączeniem dwóch odrębnych natur duszy i ciała (bez ich zmieszania). Św. Jan 
Damasceński uważa, że najważniejszymi składnikami duszy człowieka są duch i wolna wola. Duch - jest to kształt, jaki 
przybrała w człowieku emanacja Boska. W czasach znacznie wcześniejszych, gdy kształtowały się pojęcia teologiczne, 
św. Grzegorz z Nyssy (335-394) nauczał, że już w chwili zapłodnienia stworzona zostaje dusza, która w utajonym sta-
nie kieruje dalszymi procesami rozwoju ciała aż do jego ukształtowania i urodzenia. Nawiązując do Arystotelesa św. 
Grzegorz z Nyssy wyróżnia trzy przejawy działalności duszy ludzkiej: rozumną, zmysłową i wegetatywną. Nie są to 
trzy połączone dusze, lecz trzy sfery lub władze jednej substancji – duszy rozumnej. Najwyższą władzą duszy, która 
zbliża nas do Boga jest rozum (nous). Biskup Nemezjos wyraził pogląd, że dusza przenika ciało, jak promienie słońca 
przenikają powietrze. Błogosławiony Augustyn woła do wiernych, by w otchłani swej duszy szukali Boga. Wiele lat 
później Tomasz z Akwinu głosił, że człowiek dzięki swojej duszy może aktywnie uczestniczyć w zamysłach Bożych. Od 
zarania lekarze interesowali się problemem duszy ludzkiej. Pomijając czasy przednaukowe chciałbym zwrócić uwagę, że 
największy myśliciel Hellady - Arystoteles (który był lekarzem) sądził, że światem kieruje przedwieczny Boży Rozum - 
entelechia. Natomiast każdy człowiek posiada cząstkę Bożej Mądrości – w postaci duszy. W przeciwieństwie do roślin 
mających duchowość najniższą – wegetatywną i zwierząt, mających duchowość animalną, człowiek jest obdarzony du-
szą rozumną. Zwolennikiem Arystotelesa był wybitny lekarz rzymski Galen. Sądził on, że to oddech (pneuma) jest 
łącznikiem pomiędzy entelechią, a duszą człowieka. Uważał za Arystotelesem, że z tchnieniem wdychamy entelechię 
(rozumną duszę świata). Wielu lekarzy w średniowieczu i później w odrodzeniu uważało, że procesy życiowe organi-
zmu kierowane są siłą życiową i że ta siła w chorobie organizuje obronę ustroju. Kartezjusz badał anatomię mózgu czło-
wieka i starał się znaleźć miejsce połączenia pomiędzy ciałem ludzkim, a duszą. Od czasów Kartezjusza próbowano do-
świadczalnie określić relacje pomiędzy ciałem i duszą. Te żmudne badania nie przyniosły żadnych pozytywnych efek-
tów. Dziś można z całą pewnością przyjąć, że metody naukowe w poszukiwaniu duszy prowadzą donikąd. Pojęcie du-
szy nie mieści się we współczesnej nauce, gdyż zagadnienia duszy należy rozpatrywać w zupełnie innym układzie, w 
zupełnie innym systemie wartości odniesienia – w systemie metafizyki osoby ludzkiej. Jakie przesłanki racjonalne wska-
zują na istnienie duszy i w czym się przejawia jej działanie? Mój rozum wskazuje, że dusza nadaje napęd mojej osobo-
wości. Każdemu z nas postawione zostało do wykonania zadanie rozwijania i wzbogacania swego człowieczeństwa, do-
skonalenie swojej osobowości. Jest to wyjątkowo trudne zadanie. Poznając samego siebie, mogę krytycznie ocenić swoje 

Od lewej: prof. M. Małofiejew, J. Smyk, E. Czykwin i K. Morawski podczas jednego ze spotkań Bractwa 
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możliwości po to, ażeby jak najlepiej 
je wykorzystać dla swojego dobra, 
a przede wszystkim dla dobra bliź-
nich. Równocześnie jako człowiek 
wierzący uważam, że dusza jest tą 
aktywną częścią mojej osoby, która 
zwraca mnie ku Bogu, gdyż od Nie-
go pochodzi. Czuję więź z absolutem 
poprzez własne powinowactwo du-
chowe od Stwórcy. Myślę, że jest to 
najważniejszy wymiar egzystencji 
każdego z nas w Bogu. Przedwiecz-
ny Duch wypełniający kosmos 
ujawnia tylko cząstkę swego ogro-
mu poprzez nasze mózgi oraz nasze 
czyny. Apostoł Paweł pisze: „Wasze 
ciała są świątyniami Ducha Boże-
go…”. To co nazywamy duszą jest 
zasadą naszego życia, to wezwanie 
Słowa Bożego, które przenika mate-
rię, podnosząc moją biologiczną eg-
zystencję do najwyższej rangi –
rangi kosmicznej, gdyż człowiek 
został stworzony na obraz Boga.

Prof. Mićhał Małofiejew Jako 
humanista, a przy tym uzdolniony 
rysownik i ćzłowiek wierząćy, wy-
ćhowany w dućhu prawosławia, był 
niezwykłym znawćą problematyki 
arćhitektury ćerkiewnej. W 1960 r. 
zawarł związek małz en ski z Ireną 
Małofiejew z d. Jefimow, (takz e wil-
nianką). Jego małz onka była arćhi-
tektem. Stąd zapewne jego zaintere-
sowania tym zagadnieniem. Biegle 
znał zagadnienia prawosławnej 
teologii i antropologii. Od 1987 r. 
prof. Małofiejew był wykładowćą 
antropologii prawosławnej na 
ChAT. Jego bliskie kontakty 
z obećnym metropolitą arćybisku-
pem Sawą zaowoćowały udziałem 
w lićznyćh sympozjaćh naukowyćh 
i konferenćjaćh pos więćonyćh pra-
wosławiu. Był zafasćynowany taki-
mi prawosławnymi teologami jak: 
Afanasjew, Bułhakow, Floren ski, 
Ewdokimow, a z polskićh Jerzy 
Klinger. Znał dobrze dzieła staro-
z ytnyćh filozofo w i mys lićieli: Ary-
stotelesa, Platona, Herodota, ćzy 
Ojćo w Kos ćioła: s więtyćh Bazylego 
Wielkiego, Jana Chryzostoma, Grze-
gorza z Nyssy, bł. Augustyna i in-
nyćh.

Z inićjatywy prof. Małofiejewa, 
Braćtwo organizowało waz ne sym-
pozja i konferenćje, w tym trzy 
istotne konferenćje pos więćone 
historii i wspo łćzesnos ći Supraskie-
go Monasteru.

Niezwykłe popularne ws ro d 
wiernyćh stały się ćykle wykłado w 
w ramaćh Wszećhnićy Mys li Prawo-
sławnej, odbywająće się w Centrum 
Kultury Prawosławnej w Białymsto-
ku. W nr. 3/1991 Biuletynu Infor-
maćyjnego Braćtwa prof. Małofie-
jew zamies ćił tekst o s w. Sawie 
Serbskim. 28 listopada 1991 r., pod-
ćzas ogo lnopolskiej konferenćji Pra-
wa człowieka chorego na AIDS, 

przedstawił stanowisko Cerkwi Pra-
wosławnej w Polsće w ćzasie dysku-
sji okrągłego stołu mo wiąć: Czło-
wiek jest obrazem Boga i żadna cho-
roba nie powoduje utraty tego obra-
zu. Natomiast każdy chory jest na-
szym bliźnim i ma prawo do szacun-
ku, pomocy lekarskiej i społecznej. 
Na poćzątku 1991 r. Braćtwo zorga-
nizowało wykłady na temat Myśl 
społeczna i filozoficzna prawosławia 
w ramaćh Wszećhnićy Humani-
styćznej organizowanej przy Poli-
tećhniće Białostoćkiej. Prof. Mało-
fiejew wygłosił dwa referaty: Nauka 
i Wiara oraz Teologiczne poglądy 
Orygenesa. W przededniu Tygodnia 
Ekumenićznyćh Modlitw o Jednos ć  
Chrzes ćijan, 18 styćznia 1992 r. od-
była się konferenćja, dotyćząća 
wspo łćzesnyćh kierunko w w rućhu 
ekumenićznym. Referaty wygłosili 
ks. prof. A. Skowronek, ks. prof. 
Z. Lewićki oraz ze strony Braćtwa 
prof. Mićhał Małofiejew, kto ry 
przedstawił ofićjalne stanowisko 
ćerkwi prawosławnej na zagadnie-
nia ekumenizmu. Prof. podkres lił:

podobieństwo, a nawet zbieżności poglądów Cerkwi prawosławnej i Kościoła 
rzymsko-katolickiego na istotę sakramentów, a zwłaszcza na znaczenie eucha-
rystii w życiu chrześcijan. Przypomniałem – mówił profesor – że prawo-
sławna teologia wywierała pozytywny wpływ na formowanie się poglądów 
ojców i doktorów Kościoła rzymsko-katolickiego. Również wypracowane przez 
prawosławie zasady życia w monasterach były wzorem dla rozwoju klaszto-
rów na Zachodzie. Dziś w Europie Zachodniej obserwujemy wyraźny wzrost 
zainteresowania filozofią, kulturą i sztuką, które wyrosły na żyznej glebie 
prawosławia. Trudno więc zrozumieć, że po II Soborze Watykańskim, po spo-
tkaniach ekumenicznych w Asyżu, mógł mieć miejsce synod biskupów rzym-
skokatolickich, na którym został opracowany plan chrystianizacji terenów 
byłego Związku Radzieckiego. Uznano ten obszar za „pustynię duchową” i 
wdzięczne pole do działalności misyjnej. Jeżeli jedna ze stron dialogu ekume-
nicznego pisze jedno, wygłasza w homiliach co innego, a równocześnie pro-
wadzi wrogą działalność wobec Cerkwi prawosławnej, to taki partner traci 
wiarygodność i przestaje być partnerem w dialogu ekumenicznym. Cerkiew 
prawosławna stoi na stanowisku, że każda forma jawnego lub ukrytego proze-
lityzmu jest grzechem. Mimo zaistniałych ostatnio bardzo przykrych wyda-
rzeń, prawosławni wierzą, że Duch Święty natchnie rozumem tych, którzy 
chcieliby jeszcze raz powtórzyć błędy historii. Gdyż nawracanie (prozelityzm) 
chrześcijanina na chrześcijaństwo w wydaniu rzymsko-katolickim, miejmy 
nadzieję, nie powtórzy się. Czego z ufnością w Sofię – Mądrość Bożą życzymy 
dla dobra nas wszystkich. Moje wystąpienie – jak relacjonował profesor –
które zawierało stanowcze akcenty i spotkało się ze spontanicznym i bardzo 
przychylnym przyjęciem przez zgromadzonych na konferencji słuchaczy.
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Podćzas spotkania z ćzłonkami 
Braćtwa Młodziez y Prawosławnej 
w Parafii S więtego Dućha profesor. 
wygłosił referat pt. Sofia Mądrość 
Boża. Referat wywołał oz ywioną 
dyskusję, kto ra trwała ponad 2 go-
dziny. W maju 1992 r. profesor Ma-
łofiejew wygłosił referat Arcybiskup 
Wojno-Jasieniecki – lekarz i obrońca 
prawosławia. Ten wybitny ćhirurg 
i jednoćzes nie biskup – więzien  so-
wiećkićh łagro w, był autorem nie-
zwykłego dzieła Zarys Chirurgii Sep-
tycznej (tytuł ros. Oczerki Gnojnoj 
Chirurgii). W Biuletynie Informaćyj-
nym nr 11–12 z 1993 r. profesor 
Małofiejew w artykule pt. Unia Brze-
ska przedstawił rys historyćzny 
brzemiennego dla polskiego prawo-
sławia po dzis  dzien  wydarzenia, 
kto re miało miejsće pod konieć 
XVI w. Odnio sł się do obećnej poli-
tyki Watykanu w sferze prozelity-
zmu i rećhrystianizaćji na terenie 
Rosji, Białorusi i Ukrainy. W wypo-
wiedzi udzielonej w ogo lnopolskiej 
audyćji Polskiego Radia w Białym-
stoku z okazji s więta Zmartwyćh-
wstania Pan skiego w 1995 r. profe-
sor na pytanie Czym jest dla mnie 
Pascha? odpowiedział:

Jak juz  wspomniałem wćzes niej, 
prof. Mićhał Małofiejew był od 
1960 r. w związku małz en skim 
z Ireną Jefimow, z kto rą miał ćo rkę 
Marię ur. 1962 r. Z ona Irena, była 
z wykształćenia arćhitektem 
i w swoim dorobku zawodowym 
miała kilka opraćowan  z zakresu 
arćhitektury ćerkiewnej. Jej udzia-
łem był projekt arćhitektonićzny 
ćerkwi s w. Jerzego w Kleszćzelaćh 
we wspo łpraćy z Anną Jakoćiuk. Ale 
najbardziej znanym obiektem jest 
zespo ł monasterski Narodzenia 
Najs więtszej Marii Panny w Zwier-

kaćh w pobliz u Białegostoku. Pani 
Irena zaprojektowała gło wny 
obiekt – budynek ćerkwi. Irena Ma-
łofiejew zmarła w 2002 r.

Jedyna ćo rka pan stwa Małofieje-
wo w, Maria Stawećka, ukon ćzyła 
historię sztuki na Uniwerytećie im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej 
mąz  Krzysztof Stawećki jest zna-
nym malarzem, i witraz ystą. Maria 
i Krzysztof mieli dwo jkę dzieći. Ma-
ria Małofiejew - Stawećka zmarła 
w 2008 r. w wieku 46 lat.

Pascha Chrystusowa – to święto powszechnego szacunku i miłości każdego. 
Pascha to nadzieja na powszechne zmartwychwstanie. Pascha to święto miło-
ści i braterstwa. To afirmacja każdego człowieka bez względu na jego poglądy. 
Pascha to nadzieja na pokój, na zrozumienie między chrześcijanami o różnych 
konfesjach. Pascha Chrystusowa – to czas modlitwy Cerkwi o pokój, o zgodę, 
o zaniechanie jałowych sporów. To nadzieja na mądrość Bożą i na łaskę Du-
cha Świętego, które oświecą tych co sądzą, że konfrontacja pomiędzy konfesja-
mi może mieć jakiś sens. Zrezygnujmy z siłowej konfrontacji o przynależność 
obiektów sakralnych, przecież wszyscy jesteśmy chrześcijanami. Jednoczmy 
się w szacunku do siebie, a takie negatywne zjawiska jak prozelityzm wyeli-
minujmy w imię miłości Chrystusa. Jesteśmy owczarnią, a Głową i Pasterzem 
naszym jest Zmartwychwstały Jezus Chrystus. Spróbujmy za sprawą łaski 
ducha Świętego stać się odrodzonymi nowymi ludźmi, którym obce są wszel-
kie spory, walka, denominacje jednych nad drugimi. Spróbujmy stać się no-
wymi ludźmi, oświeconymi mądrością Ducha Świętego.

Od prawej: J. Smyk, prof. M. Małofiejew i A. Mularczyk
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Profesora Małofiejewa poznałem 
na jednym zebran  załoz yćielskićh 
Stowarzyszenia Braćtwa Prawo-
sławnego. Jako skarbnik w I kaden-
ćji, a sekretarz w III kadenćji, s ćis le 
wspo łpraćowalis my. Profesor miał 
wizję i plany odnos nie reaktywowa-
nia znaćzenia Monasteru Supraskie-
go, jako os rodka z yćia dućhowego 
i naukowego. Marzył o odbudowie 
supraskiej i zabłudowskiej ofićyny 
wydawnićzej i szkoły ikonografićz-
nej przy Monasterze Supraskim. 
Profesor Mićhał Małofiejew, był 
wspaniałym, skromnym ćzłowie-
kiem o wysokiej kulturze osobistej. 
Od 1998 r. powaz nie ćhorował i był 
do kon ća swoićh dni hospitalizowa-
ny. Zmarł po długiej i ćięz kiej ćho-
robie 15 ćzerwća 1999 r., w przed-
dzien  IV Walnego Zebrania Braćtwa. 
W pierwsza roćznićę jego s mierći 
prof. Antoni Mironowićz – następća 
profesora Małofiejewa na stanowi-
sku przewodnićząćego Braćtwa, 
w Biuletynie Informaćyjnym nr 
18/2000 r. pisał: Jego odejście było 
wielkim ciosem dla rodziny, bractwa 
i nauki. Profesor Michał Małofiejew, 
lekarz i pedagog z wykształcenia, 
antropolog i etyk z zamiłowania, 

Opracowano na podstawie materiałów źródłowych:

 Helena Głogowska, W cieniu syna, w: Czasopis 1/05 

 Dokumenty archiwalne z teczek danych osobowych Michała Małofiejewa – Uniwersytet Medyczny w Bia-
łymstoku

 Biuletyny Informacyjne Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego z lat 1990–2000 

Od redakcji: 
Niniejszy tekst stanowi wybór fragmentów z bogatej biografii prof. M. Małofiejewa, opracowanej 

przez Aleksandra Sołowianowicza, która z przyczyn braku miejsca, nie może być na dzień dzisiejszy 
zaprezentowana w pełnej wersji. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie zostanie ona udostępniona 
Czytelnikom w formie odrębnej broszury.

Redakcja Biuletynu serdecznie dziękuję Jego Magnificencji Panu Rektorowi Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku prof. dr hab. Adamowi Jackowi Krętowskiemu za życzliwość i wyrażenie zgody 
na udostępnienie teczek danych osobowych prof. Michała Małofiejewa.

Dziękujemy również kierownikowi archiwum, Panu magistrowi Pawłowi Radziejewskiemu za po-
moc, udostępnienie i skompletowanie materiałów archiwalnych oraz niezwykłe żywe zainteresowanie 
tematem biografii Profesora. 

pozostaje w pamięci członków nasze-
go Bractwa, jako jego założyciel 
i przewodniczący. Jego prawość, ucz-
ciwość i oddanie Cerkwi było wzo-
rem dla wszystkich. Wszyscy, którzy 
go znali mogą potwierdzić, że był 
lekarzem ciała i dusz. Za wszystko co 
uczyniłeś Profesorze swemu Kościo-
łowi i ludziom, składamy Ci serdecz-
ne podziękowanie. Wiecznaja Tobie 
pamijat’ bracie Michale!”

Mićhał i Irena Małofiejew spo-
ćzywają na ćmentarzu prawosław-
nym s w. proroka Eliasza w biało-
stoćkićh Dojlidaćh. Na pomniku 
z ćzerwonego, polnego kamienia 
wypisana jest inskrypćja: JAM JEST 
ZMARTWYCHSTANIE. KTO WE 
MNIE WIERZY, CHOĆBY UMARŁ, 
ŻYĆ BĘDZIE (Ew. Jana XI,25).

Opraćował:
Aleksander Sołowianowicz

Grób prof. M. Małofiejewa i jego żony na cmentarzu w Dojlidach
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Z życia Bractwa
ul. L. Waryńskiego 30    15–461 Białystok

www.bractwocim.pl    www.facebook.com/bractwocim

 12 marća 2017 r. powołane zo-
stało Koło Terenowe Braćtwa s w. 
s w. Cyryla i Metodego w Poznaniu. 
Dzięki staraniom prawosławnej 
społećznos ći Poznania z ks. prot. 
Pawłem Minajewem oraz Piotrem 
Potempą na ćzele oraz Bazylego 
Piwnika – Przewodnićząćego Zarzą-
du Gło wnego Braćtwa poznan skie 
Koło rozpoćzęło swoją działalnos ć . 
Zebranie załoz yćielskie odbyło się 
12 marća po s w. Boskiej Liturgii. W 

 Z inićjatywy Przewodnićząćego 
Zarządu Gło wnego Stowarzyszenia 
Braćtwo Prawosławne s w. s w. Cyry-
la i Metodego Bazylego Piwnika, 
30 grudnia 2016 r., w Zespole Szko ł 
s w. s w. Cyryla i Metodego w Bia-
łymstoku miało miejsće spotkanie 
roboćze przedstawićieli braćtw 
i organizaćji prawosławnyćh, na 
kto rym poruszono problemy doty-
ćząće zaangaz owania tyćhz e organi-
zaćji w aktywizaćję prawosławnej 
młodziez y. Spotkaniu przewodni-
ćzył JE Grzegorz, Biskup Supraski. 
Obećni byli takz e: Bazyli Piwnik, 
o. Włodzimierz Misijuk, o. Adam 
Misijuk, o. Paweł Szwed, diakon 
Piotr Makal (Braćtwo CiM), Jan 
Smyk (Braćtwo CiM), Maćiej Owsiej-
ćzuk (BMP), Dariusz Sulima (BMP), 
Sławomir Nazaruk (Braćtwo Trzećh 
S więtyćh Hierarćho w), Marek Ma-
salski (Eleos), Aleksander Wasyluk 
(Orthnet), Roman Romaniuk 
(Braćtwo CiM) oraz Marćin Abijski 
(Braćtwo CiM).

W ćzasie dyskusji poruszono 
szereg kwestii dotyćząćyćh proble-
mo w nurtująćyćh prawosławną 
młodziez , jak tez  zaplanowano, do 
dalszyćh konsultaćji wiele ewentu-
alnyćh pomysło w i rozwiązan . 
W słowie podsumowująćym, włady-
ka Grzegorz zwro ćił uwagę na kwe-
stię aksjologii, ćzyli wartos ćiowania 
oraz trafnej oćeny problemo w 
w ćzasie, kiedy wielopoziomowy 
kryzys wyraz nie dotyka wszystkie 
warstwy społećzne, jak tez  i Cer-
kiew. Konsolidaćja s rodowisk i tego 
typu spotkania są pomoćne w szer-
szym spojrzeniu na wiele kwestii 
związanyćh z problemami nurtują-
ćymi naszą Cerkiew.

Ućzestnićy spotkania wyrazili 
ćhęć  kontynuaćji tego typu konsul-
taćji, kto re są dobrą okazją do wy-
miany dos wiadćzen  i oćeny skutećz-
nos ći działan  z perspektywy ćzasu.

 4 lutego 2017 r. w Białymstoku 
odbyło się spotkanie Przewodnićzą-
ćyćh ko ł terenowyćh Stowarzysze-
nia Braćtwo Prawosławne s w. s w. 
Cyryla i Metodego. Spotkaniu prze-
wodnićzył przewodnićząćy Zarządu 
Gło wnego Bazyli Piwnik. Zarząd 
Gło wny reprezentowali takz e Jerzy 
Maleszewski i Jan Smyk. Celem spo-
tkania było podsumowanie działan  
podejmowanyćh przez poszćzego l-
ne oddziały Braćtwa w 2016 r. oraz 
zaplanowanie i omo wienie działan  
w biez ąćym roku.

Obećni na zebraniu opowiedzieli 
o inićjatywaćh podejmowanyćh 
przez poszćzego lne oddziały, okaza-
ło się, z e jest to bardzo ro z norodna 
działalnos ć . W szćzego lnos ći koła 
wyspećjalizowały się w organizo-
waniu pielgrzymek, działalnos ći 
kulturalnej, działalnos ći wydawni-
ćzej oraz os wiatowej. Przewodni-
ćząća koła terenowego w Hajno wće 
– Lućyna Ruszuk przedstawiła pre-
zentaćję dokumentująćą IV piel-
grzymkę z Hajno wki do Poćzajowa 
na Ukrainie. Dyskutowano nad moz -
liwos ćią udoskonalenia kwestii or-
ganizaćyjnyćh tego wielkiego 
przedsięwzięćia oraz nad lepszą 
wspo łpraćą z opiekunami dućhow-
nymi poszćzego lnyćh ko ł.

W dalszej ćzęs ći spotkania Kie-
rownik Biura Zarządu Gło wnego d. 
Piotr Makal zreferował moz liwos ći 
pozyskiwania s rodko w finanso-
wyćh dla poszćzego lnyćh ko ł tere-
nowyćh oraz ćałego Braćtwa. Po-
przez realizaćję ro z nego rodzaju 
inićjatyw Braćtwo staje się bardziej 
rozpoznawalne, doćiera do szero-
kiego grona odbiorćo w. Jako przy-
kład dobrego projektu Przewodni-
ćząćy Zarządu Gło wnego podał rea-
lizowany przez koło w Krakowie 
projekt nauki języka polskiego dla 
obćokrajowćo w. Podobne inićjaty-
wy powstają w Gdan sku i Lublinie.

Zgłoszono takz e wnioski o wy-
korzystanie strony internetowej 
Braćtwa w ćelu usprawnienia ko-
munikaćji pomiędzy poszćzego lny-
mi kołami. Zaproponowano, by na 
biez ąćo umieszćzać  informaćje o 
inićjatywaćh podejmowanyćh przez 
poszćzego lne oddziały, tak by wszy-
sćy bratćzyćy mogli w nićh ućzest-
nićzyć .

Podsumowująć spotkanie Prze-
wodnićząćy Zarządu Gło wnego Ba-
zyli Piwnik jako ćel dalszyćh działan  
Braćtwa wskazał napisanie i reali-
zaćję duz ego projektu obejmująćego 
swoim zakresem wszystkie koła 
terenowe oraz rozwijanie punkto w 
edukaćyjnyćh, w tym powstanie od 
roku szkolnego 2017/2018 Niepu-
blićznego Lićeum Ogo lnokształćąće-
go im. s w. s w. Cyryla i Metodego w 
budynku ZSN w Białymstoku.

W dalszej ćzęs ći spotkania głos 
zabrał zaproszony gos ć . Pan An-
drzej Roman ćzuk, sekretarz Rosyj-
skiego Stowarzyszenia Kulturalno-
Os wiatowego w Polsće przedstawił 
podejmowane działania, ze szćze-
go lnym uwzględnieniem dobrej 
wspo łpraćy z braćką szkołą. Na ko-
nieć spotkanie swoim występem 
us wietnił Zespo ł ,,Stebło”, kto rego 
ćzłonkami są absolwenći i ućznio-
wie Zespołu Szko ł Niepublićznyćh 
s w. s w. Cyryla i Metodego.
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 Stowarzyszenie Braćtwo Prawo-
sławne s w. s w. Cyryla i Metodego 
organizuje ćykl wykłado w dr. Mar-
ćina Abijskiego pt. Prawosławny 
śpiew liturgiczny. Bogactwo treści 
w różnorodności form. Bizantyjsko-
ruskie paralele. Wykłady mają na 
ćelu przybliz enie słućhaćzom trady-
ćyjnego bizantyjskiego s piewu litur-

 W pierwszym kwartale 2017 r. 
zorganizowalis my ćykl wykłado w 
pos więćonyćh genezie i skutkom 
Unii Brzeskiej – wydarzeniu sprzed 
420 lat, kto re rozbiło jednos ć  
Chrzes ćijan stwa Wsćhodniego na 
naszyćh terenaćh i niezwykle nega-
tywnym ećhem rozeszło się po ća-
łym prawosławnym s wiećie. Wykła-
dy odbywały się w wybranyćh ko-
łaćh terenowyćh naszego Braćtwa. 

zebraniu wzięło udział 19 oso b. 
Z ramienia Stowarzyszenia Braćtwo 
Prawosławne s w. s w. Cyryla i Meto-
dego w spotkaniu ućzestnićzyli Ba-
zyli Piwnik – Przewodnićząćy Za-
rządu Gło wnego oraz diakon Piotr 
Makal – kierownik Biura Zarządu 
Gło wnego. W trakćie wyboro w wy-
łoniono zarząd nowego Koła. Prze-
wodnićząćym Zarządu Koła został 
Piotr Potempa, jego zastępćą Tetia-
na Nowak, sekretarzem Szymon 
Pyz alski, skarbnikiem Teresa Lange, 
a Piotr Cidło ćzłonkiem. Do Komisji 
Rewizyjnej wybrano Ninę Borowik 
– przewodnićząćą, Tamar Shinji-
kashvili – wićeprzewodnićząćą oraz 
Krystynę Bagreć.

Poznan skie Koło to trzećie koło 
naszego Stowarzyszenia w Diećezji 
Ło dzko-Poznan skiej i jedno z nie-
lićznyćh w Polsće zaćhodniej. Sto-
warzyszenie Braćtwo Prawosławne 
s w. s w. Cyryla i Metodego posiada 
16 ko ł terenowyćh w ćałej Polsće, 
kto re w zro z nićowany sposo b reali-
zują ćele statutowe Stowarzyszenia, 
s wiadćząć o prawosławiu i wspiera-
jąć lokalne struktury Cerkwi prawo-
sławnej w Polsće.

Temat referował prof. Antoni Miro-
nowićz – Kierownik Katedry Histo-
rii Europy S rodkowo-Wsćhodniej, 
spećjalista w dziedzinie dziejo w 
Kos ćioła prawosławnego w Polsće.

Wykłady, kto re odbywają się na 
terenie wojewo dztwa podlaskiego 
są wspo łfinansowane przez Urząd 
Marszałkowski Wojewo dztwa Pod-
laskiego

gićznego oraz jego s lado w w trady-
ćjaćh słowian skićh. Wykłady odby-
wać  się będą w terenowyćh Kołaćh 
Braćtwa. Spotkania miały juz  miej-
sće w Lublinie oraz Bielsku Podla-
skim.

Wykłady, kto re odbywają się na 
terenie wojewo dztwa podlaskiego 
są wspo łfinansowane przez Urząd 
Marszałkowski Wojewo dztwa Pod-
laskiego.

Profesor Antoni Mironowicz podczas wykładu w Krakowie.
Doktor Marcin Abijski opowiada o muzyce liturgicznej w aspekcie kulturowym w Lublinie.
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Bielsk Podlaski Białystok
W lutym br., w nowej siedzibie 

Bielskiego Koła Braćtwa, odbyły się 
warsztaty wykonywania ozdo b 
wielkanoćnyćh. Kilkanas ćie oso b, 
pod okiem Luby Filipćzuk, poznaje 
ro z norodne tećhniki zdobnićze, 
w tym ozdabianie tasiemkami, 
wło ćzką, ćekinami ćzy pisanie wo-
skiem. To niezwykle praćoćhłonne 
i wymagająće ćierpliwos ći oraz 
uwagi zajęćie, kto re daje jednak 
bardzo wiele rados ći. Jest tez  poz y-
tećzną alternatywą na spędzanie 
wolnego ćzasu w okresie Wielkiego 
Postu, sprzyjająćą wyćiszeniu i du-
ćhowej refleksji. 

Staraniem Braćtw – Trzećh 
S więtyćh Hierarćho w oraz s w. s w. 
Cyryla i Metodego Koło białostoćkie 
wraz z Centrum Kultury Prawo-
sławnej dnia 2 lutego 2017 r. 
w siedzibie Centrum, w Białymsto-
ku, odbył się spektakl teatralny pt. 
„Popieł i Pamiat’. 1946”. W dniu 
poprzednim wydarzenie to odbyło 
się w Uniwersytećie podlaskim 
w Białymstoku, przy ul. Ciołkow-
skiego.

Było to juz  kolejne przedstawie-
nie zaprezentowane przez Teatr 
Czrevo w wykonaniu aktoro w Joan-

ny Troć-Stelmaszuk oraz Tomasza 
Taranty. Tak jak i poprzednie spek-
takle, ten ro wniez  ćieszył się duz ym 
zainteresowaniem i wypełnił w ća-
łos ći przeznaćzone ku temu po-
mieszćzenie.

Aktorzy ćytowali ofićjalne doku-
menty i ustalenia Instytutu Pamięći 
Narodowej, z kto ryćh wynikała jed-
noznaćzna konkluzja popełnienia 
zbrodni ludobo jstwa na ludnos ći 
prawosławnej we wsiaćh Zaleszany, 
Wo lka Wygonowska, Kon ćowizna 
i innyćh – w tym furmano w. Zamor-
dowano nie mniej niz  79 oso b 
w tym wiele kobiet i dzieći; ćzęs ć  
spłonęła z ywćem. Miało to miejsće 
w okresie kon ća styćznia i poćzątku 
lutego 1946 r., a zbrodni tej doko-
nał oddział zbrojny dowodzony 
przez Romualda Rajsa o pseudoni-
mie „Bury”.

Wyznaćznikiem popełnionego 
mordu nie była jakas  działalnos ć  
prowadzona przez tę ludnos ć , go-

Białostoćkie Koło Braćtwa s w. 
s w. Cyryla i Metodego spotkało się 
po raz kolejny dnia 21 lutego 
2017 r. w Centrum Kultury Prawo-
sławnej w Białymstoku. Spotkanie 
pos więćono sprawozdaniu z dzia-
łalnos ći Koła w 2016 r. Miało ono 
takz e ćharakter zapustowy.

Zapoćzątkowane zostało ono 
jednakz e projekćją filmu „Relikwie 
s w. Spirydona w Polsće – ćz. II”. 
Przypomniano sobie te uroćzyste 
ćhwile i przez yćia mająće miejsće w 
naszyćh parafiaćh – w sierpniu 
2015 r.

dząća w wartos ći tzw. 
„patriotyćzne”. Ićh zasadnićzą 
„winą” było wyznawanie prawosła-
wia. Do dnia dzisiejszego rodziny 
ofiar nie uzyskały nalez nego za-
dos ć ućzynienia w odro z nieniu od 
tyćh ćo mordowali!

Gromkimi brawami na zakon -
ćzenie zostali nagrodzeni aktorzy, 
kto rzy opro ćz ćytato w jw., starali 
się wćzuć  w atmosferę tyćh zdarzen  
i przedstawiali zwyćzajnym swoim 
słowem przez yćia przes ladowanyćh 
ućzestniko w.

O wydarzeniaćh tyćh nalez y za-
ćhowywać  bezwzględnie pamięć ; 
przykrym jest natomiast to, z e od-
z ywają tendenćje braku ćzłowie-
ćzen stwa i planowane są kolejne 
manifestaćje (marsze) gloryfikująće 
tyćh kto rzy byli pospolitymi mor-
derćami – w tym „Burego”!
Przewodniczący zarządu Koła biało-

stockiego Bractwa św. św. Cyryla 
i Metodego

Aleksy Mularczyk 

1 kwietnia, w Sobotę Akatystu, 
ćzłonkowie Koła Braćtwa s w. s w. 
Cyryla i Metodego w Bielsku Podla-
skim odwiedzili Skit s w. s w. Anto-
niego i Teodozjusza Kijowsko-
Piećzerskićh w Odrynkaćh. Piel-
grzymće przewodnićzyli o. Teodor 
Wieremiejuk – opiekun dućhowy 
Braćtwa oraz Jerzy Maleszewski – 
przewodnićząćy Koła. Tradyćją 
Bielskiego Koła są wielkopostne 
gowienija w monasteraćh, kiedy 
wszysćy pielgrzymi przystępują do 
sakramento w Spowiedzi i s w. Pro-
ćzastija. W tym roku ponad 30 oso-
bowa grupa bielskićh bratćzyko w 
wybrała Skit w Odrynkaćh. Po na-
boz en stwie o. Gabriel serdećznie 
podziękował za przybyćie i pamięć  
oraz zaprosił wszystkićh na postny 
posiłek.

Spektakl teatralny pt. „Popieł i Pamiat’. 1946

Podczas zebrania sprawozdawczego 
w białostockim kole Bractwa
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W ćzęs ći ofićjalnej ućzestnićy 
zapoznali się ze sprawozdaniami 
obejmująćymi działalnos ć  Koła 
w 2016 r. tj. kolejno przedstawiony-
mi przez przewodnićząćego zarzą-
du, skarbnika oraz komisji rewizyj-
nej. Prowadząćy tę ćzęs ć  spotkania 
brat Jan Smyk, mo gł podsumować  
fakt udzielenia absolutorium zarzą-
dowi Koła, jak tez  dyskusję. W tej 
ostatniej podkres lono efektywną 
działalnos ć  w omawianym okresie 
i z yćzono dalszyćh osiągnięć .

Następnie ojćieć dućhowy Koła 
Braćtwa o. ihumen Sergiusz odnio sł 
się do zbliz ająćego się Wielkiego 
Postu i związanyćh z tym przez yć  
dućhowyćh. Podkres lił, z e niezbęd-
nym jest nalez yte przygotowanie się 
do tego okresu i stosowne 
„wyćiszenie” w trakćie jego trwania.

Spotkanie zakon ćzono modlitwą 
i wspo lną agapą.

AM

20 styćznia 2017 r. po raz kolej-
ny w Lublinie, przy niemal pełnej 
sali Centrum Kongresowego Uni-
wersytetu Przyrodnićzego odbył się 
„Wiećzo r Kolęd Wsćhodniosłowian -
skićh”. W tym roku w konćerćie 
wzięło udział pięć  ćho ro w i zespo-
ło w folklorystyćznyćh z Polski, Bia-
łorusi i Ukrainy. Organizatorami 
konćertu byli: Prawosławna Dieće-
zja Lubelsko-Chełmska, Braćtwo 
S więtyćh Cyryla i Metodego oraz 
Fundaćja Dialog Narodo w, ćelebru-
jąća jubileusz 10-lećia owoćnej 
działalnos ći.

Lublin W niedzielę 22 styćznia 2017 r. 
po Boskiej Liturgii w ramaćh wykła-
do w Braćtwa CiM odbyła się projek-
ćja bardzo ćiekawego filmu doku-
mentalnego „Siaroz a” oraz spotka-
nie z two rćami: Jerzym Kaliną i Ja-
rosławem Iwaniukiem. Bohaterem 
filmu jest Sergiusz Nićzyporuk, pol-
ski Białorusin z Podlasia, kto ry 
przeszedł drogę od ideowego ko-
munisty do działaćza Solidarnos ći, 
by stać  się odnosząćym sukćesy 
biznesmenem. Zdaniem rez ysera, 
z yćie gło wnego bohatera dobrze 
oddaje losy białoruskiej mniejszos ći 
w Polsće.

Na kolejnym spotkaniu plenar-
nym lubelskiego koła Braćtwa CiM z 
wykładem pt. „S piew liturgićzny” 
wystąpił dr Marćin Abijski, wybitny 
znawća tematu zaro wno od strony 
teoretyćznej jak i praktyki. Dr Abij-
ski szćzego lnie wiele uwagi pos wię-
ćił bizantyn skiemu rytowi w s pie-
wie liturgićznym. O klasie prelegen-
ta s wiadćzy fakt, iz  naućza s piewu 
bizantyn skiego Ojćo w na S więtej 

Unia brzeska i jej tragićzne skut-
ki dla prawosławia w Polsće – pod 
takim tytułem odbyło się kolejne 
spotkanie plenarne Braćtwa CiM ze 
znakomitym historykiem i jednym 
z najwybitniejszyćh znawćo w tej 
tematyki w Polsće prof. dr. hab. An-
tonim Mironowićzem z Uniwersyte-
tu w Białymstoku. Spotkanie odbyło 
się w niedzielę 12 lutego 2017 r. po 
zakon ćzeniu Boskiej Liturgii w ćen-
trum diećezjalnym przy ul. Ru-
skiej 15. Prezentaćja miała ćharak-
ter interaktywny, gdyz  po wykła-
dzie wprowadzająćym w tematykę 
Profesor odpowiadał na wiele pytan  
lićznie zgromadzonego audytorium.

Gorzę Athos, gdzie tradyćja ta jest 
pielęgnowana od ponad tysiąća lat. 
Spotkanie odbyło się w niedzielę 
5 marća 2017 r. po zakon ćzeniu 
Boskiej Liturgii w ćentrum dieće-
zjalnym przy ul. Ruskiej 15. W dal-
szej ćzęs ći spotkania prelegent od-
powiadał na pytania, wyjas niająć 
ro z niće pomiędzy praktykami greć-
kimi a słowian skimi.

Prof. A. Mironowicz prezentuje jedną ze swoich najnowszych publikacji 

Podczas wykładu o Unii Brzeskiej w kole terenowym w Lublinie

Jerzy Kalina i Jarosław Iwaniuk opowiadają o filmie „Siaroża”
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Przemyśl
W dniu 27 marća 2017 roku w 

Sanoku przy ul. Zamkowej 16 odby-
ło się Walne Zebranie Sprawozdaw-
ćzo – Wyborćze ćzłonko w Koła Te-
renowego. W zebraniu ućzestnićzyli 
takz e: z ramienia Zarządu Gło wne-
go – Jerzy Maleszewski oraz pro-
boszćzowie parafii Prawosławnego 
Dekanatu Sanoćkiego: o. mitrat Jan 
Antonowićz z Sanoka, o. prot. Julian 
Felenćzak z Moroćhowa i o. prot. 
Marek Goćko z Koman ćzy.
Zebranie rozpoćzęlis my modlitwą.

Członek Zarządu Gło wnego Jerzy 
Maleszewski powitał zebranyćh 
oraz poinformował kro tko o do-
tyćhćzasowej działalnos ći Braćtwa 
i podał jakie ćele zamierza się reali-
zować  w przyszlos ći.

W dalszej ćzęs ći zebrania zajęto 
się zwykłymi sprawami proćerdu-
ralnymi związanymi z odejs ćiem 
poprzednićh władz Koła i wyborem 
nowyćh. W wyniku przeprowadzo-
nyćh głosowan  ustalono, z e skład 
Zarządu na Koła na następną kaden-
ćję będzie następująćy:
Mićhał Goćko – Przewodnićząćy
Marianna Jara – Sekretarz
Danuta Spiwak – Skarbnik
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
Jan Marćzak – Przewodnićząćy
Maria Antonowićz – Członek

Po wyborze władz Koła, wyko-
rzystująć nasze spotkanie, popro-
szono o. prot. Juliana Felenćzaka 
o omo wienie dwo ćh bardzo waz -
nyćh Sakramento w: Spowiedzi 
(Pokaja-nije) oraz Namaszćzenia 
S więtym Olejem (Soborowanije), 
kto re to w Wielkim Pos ćie są naj-
ćzęs ćiej przez wiernyćh przyjmowa-
ne i bardzo waz ne w z yćiu kaz dego 
ćzłowieka, kto ry ćhće osiągnąć  od 
Boga Zbawienie.

Po dyskusji Walne Zebranie za-
mknięto, kon ćząć je ogo lną modli-
twą.

(mg)

Chćąć przybliz yć  znaćzenie postu w 
z yćiu Cerkwii Prawosławnej Brać-
two s w. Cyryla i Metodego w Prze-
mys lu 26 lutego br. zorganizowało 
drugie juz  z tej edyćji: Spotkanie 
przed Wielkim Postem połąćzone z 
degustaćją potraw wielkopostnyćh. 
Dzięki zaangaz owaniu dućhowien -
stwa ćieszyło się ono duz ym zainte-
resowaniem w ćałym dekanaćie. W 
spotkaniu ućzestnićzyło ok 140 
oso b. Na stołaćh zagos ćiły smaćzne, 
wielkopostne potrawy z dołąćzony-
mi przepisami.
 Przewodnićząća koła Anna 
Drozd-Dan ko w swoim słowie przy-
witała wszystkićh zgromadzonyćh 
gos ći i zaprosiła do wspo lnej modli-
twy oraz dalszyćh wystąpien  na 
ćzele z dziekanem księdzem mitra-
tem Bazylim Zabroćkim. Zaprezen-
towano ćztery prezentaćje na temat 
dućhowego znaćzenia postu dla 
ćzłowieka oraz jego aspektu zdro-
wotnego związanego z włas ćiwą 
dietą.

Prelegentami byli: ks. Jerzy Mo-
krauz, lek. Olga  Grabas, lek. Sylwe-
ster Grabas oraz mgr. Magdalena 
S liwka. Dla ćhętnyćh przeprowa-
dzono konkurs zdrowotny z ćieka-
wymi nagrodami.

Oprawę artystyćzną zapewnił 
ćerkiewny ćho r z Kalnikowa, kto ry 
wykonał pies ni paraliturgićzne. 
Gos ćinnie  wystąpił ćho r z rzymsko-
katolićkiej parafii p.w. s w. Sebastia-
na Pelćzara w Przemys lu. Nie zabra-
kło tez  nostalgićznego, s wiećkiego 
wymiaru za sprawą znanego artysty 
przemyskiego pana Jerzego Marko-
wićza.

Dla najmłodszyćh przygotowano 
zdrowe przekąski i zaćhęćano do 
korzystania z bogaćtwa wielkopost-
nego stołu.

Poprzez ro z norodnos ć  progra-
mu starano się ukazać  piękno i bo-
gaćtwo wypływająće z nauki Cer-
kwii Prawosławnej oraz korzys ći 
płynąćyćh z tego waz nego okresu w 
z yćiu ćzłowieka, jakim jest Wielki 
Post. 

Sanok

Degustacja potraw wielkopostnych w Przemyślu
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Przemyśl
W dniu 27 marća 2017 roku w 

Sanoku przy ul. Zamkowej 16 odby-
ło się Walne Zebranie Sprawozdaw-
ćzo – Wyborćze ćzłonko w Koła Te-
renowego. W zebraniu ućzestnićzyli 
takz e: z ramienia Zarządu Gło wne-
go – Jerzy Maleszewski oraz pro-
boszćzowie parafii Prawosławnego 
Dekanatu Sanoćkiego: o. mitrat Jan 
Antonowićz z Sanoka, o. prot. Julian 
Felenćzak z Moroćhowa i o. prot. 
Marek Goćko z Koman ćzy.
Zebranie rozpoćzęlis my modlitwą.

Członek Zarządu Gło wnego Jerzy 
Maleszewski powitał zebranyćh 
oraz poinformował kro tko o do-
tyćhćzasowej działalnos ći Braćtwa 
i podał jakie ćele zamierza się reali-
zować  w przyszlos ći.

W dalszej ćzęs ći zebrania zajęto 
się zwykłymi sprawami proćerdu-
ralnymi związanymi z odejs ćiem 
poprzednićh władz Koła i wyborem 
nowyćh. W wyniku przeprowadzo-
nyćh głosowan  ustalono, z e skład 
Zarządu na Koła na następną kaden-
ćję będzie następująćy:
Mićhał Goćko – Przewodnićząćy
Marianna Jara – Sekretarz
Danuta Spiwak – Skarbnik
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
Jan Marćzak – Przewodnićząćy
Maria Antonowićz – Członek

Po wyborze władz Koła, wyko-
rzystująć nasze spotkanie, popro-
szono o. prot. Juliana Felenćzaka 
o omo wienie dwo ćh bardzo waz -
nyćh Sakramento w: Spowiedzi 
(Pokaja-nije) oraz Namaszćzenia 
S więtym Olejem (Soborowanije), 
kto re to w Wielkim Pos ćie są naj-
ćzęs ćiej przez wiernyćh przyjmowa-
ne i bardzo waz ne w z yćiu kaz dego 
ćzłowieka, kto ry ćhće osiągnąć  od 
Boga Zbawienie.

Po dyskusji Walne Zebranie za-
mknięto, kon ćząć je ogo lną modli-
twą.

(mg)

Chćąć przybliz yć  znaćzenie postu w 
z yćiu Cerkwii Prawosławnej Brać-
two s w. Cyryla i Metodego w Prze-
mys lu 26 lutego br. zorganizowało 
drugie juz  z tej edyćji: Spotkanie 
przed Wielkim Postem połąćzone z 
degustaćją potraw wielkopostnyćh. 
Dzięki zaangaz owaniu dućhowien -
stwa ćieszyło się ono duz ym zainte-
resowaniem w ćałym dekanaćie. W 
spotkaniu ućzestnićzyło ok 140 
oso b. Na stołaćh zagos ćiły smaćzne, 
wielkopostne potrawy z dołąćzony-
mi przepisami.
 Przewodnićząća koła Anna 
Drozd-Dan ko w swoim słowie przy-
witała wszystkićh zgromadzonyćh 
gos ći i zaprosiła do wspo lnej modli-
twy oraz dalszyćh wystąpien  na 
ćzele z dziekanem księdzem mitra-
tem Bazylim Zabroćkim. Zaprezen-
towano ćztery prezentaćje na temat 
dućhowego znaćzenia postu dla 
ćzłowieka oraz jego aspektu zdro-
wotnego związanego z włas ćiwą 
dietą.

Prelegentami byli: ks. Jerzy Mo-
krauz, lek. Olga  Grabas, lek. Sylwe-
ster Grabas oraz mgr. Magdalena 
S liwka. Dla ćhętnyćh przeprowa-
dzono konkurs zdrowotny z ćieka-
wymi nagrodami.

Oprawę artystyćzną zapewnił 
ćerkiewny ćho r z Kalnikowa, kto ry 
wykonał pies ni paraliturgićzne. 
Gos ćinnie  wystąpił ćho r z rzymsko-
katolićkiej parafii p.w. s w. Sebastia-
na Pelćzara w Przemys lu. Nie zabra-
kło tez  nostalgićznego, s wiećkiego 
wymiaru za sprawą znanego artysty 
przemyskiego pana Jerzego Marko-
wićza.

Dla najmłodszyćh przygotowano 
zdrowe przekąski i zaćhęćano do 
korzystania z bogaćtwa wielkopost-
nego stołu.

Poprzez ro z norodnos ć  progra-
mu starano się ukazać  piękno i bo-
gaćtwo wypływająće z nauki Cer-
kwii Prawosławnej oraz korzys ći 
płynąćyćh z tego waz nego okresu w 
z yćiu ćzłowieka, jakim jest Wielki 
Post. 

Sanok

Degustacja potraw wielkopostnych w Przemyślu
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W dniaćh 23 – 27 grudnia 
2016 r. koło terenowe w Słupsku 
odwiedził kierownik biura Zarządu 
Gło wnego Braćtwa – diakon Piotr 
Makal. W toku wizyty omo wione 
zostały problemy i plany słupskiego 
koła. Kierownik biura zapoznał się 
takz e ze spećyfiką praćy ćzłonko w 
koła oraz przedstawił referat o piel-
grzymće relikwii s w. Spirydona 
w Polsće.

OGŁOSZENIA
W dniaćh 20–28 maja 2017 r. odbędzie się pielgrzymka organizowana przez parafię s w. Jana Klimaka 

w Warszawie na Woli i Braćtwo s w. s w. Cyryla i Metodego w Warszawie do monastero w Rumuni. Odwie-
dzimy monastery w Putna, Neamt, Sucevita, Moldavita, Humoru, Varonet, Secu, Sihastria, Varatec, 
Agapia, Bistrita oraz w mies ćie Jassy. Będziemy tez  przebywali w ukrain skićh monasteraćh połoz onyćh 
w Bancheny i Poczajowie. Koszt pielgrzymki to 500 zł oraz 200 EUR.
W ramaćh pielgrzymki organizator zapewnia:
– przejazd autokarem
– noćlegi
– wyz ywienie w ramaćh programu (monasterskie )
– opiekę przewodnika
 ubezpiećzenie koszto w lećzenia , NNW, OC
Wszystkićh zainteresowanyćh prosimy o zapisy. Lićzba miejsć ogranićzona.
Zapiso w dokonuje o. Piotr Rajećki tel. 729-170-220 e-mail: rajećki@poćzta.fm
oraz p. Jan Bołtromiuk tel. 793-641-054 e-mail: janboltromiuk@wp.pl

Koło Braćtwa s w. s w. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim zaprasza do wzięćia udziału
w XI edyćji „Spotkań z poezją i prozą religijną o tematyce paschalnej”.

Szćzego ły na stronie www.braćtwoćim.pl

Koło Braćtwa s w. s w. Cyryla i Metodego w Lublinie zaprasza do wzięćia udziału w trzydniowym festiwa-
lu „Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina”. To juz   II edyćja, kto ra odbędzie się 
w dniaćh 19 – 21 maja 2017 r. (piątek – niedziela) w Lublinie. Analogićznie do I edyćji w roku poprzednim 
kaz dego dnia zostanie zaprezentowane wsćhodniosłowian skie dziedzićtwo kulturowe Lublina z innej per-
spektywy:

SŁOWO – historyćznej
OBRAZ – fotografićznej
S PIEW – muzyćznej

Szćzego ły na stronie www.likp.pl

Serdećznie zapraszamy!

Słupsk

za: www.likp.pl 
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Z życia naszej Szkoły
ul. L. Waryńskiego 30    15–461 Białystok

www.szkolacim.pl    www.facebook.com/szkolacim

Świat staje się lepszy kiedy śpie-
wa Stebło – takimi słowami zwro ćił 
się do zespołu Ambasador RP Wło-
dzimierz Marćiniak, podćzas kon-
ćertu galowego Patriarszego Mię-
dzynarodowego Festiwalu Pieśni 
Chrześcijańskiego świata, odbywają-
ćego się 15 styćznia 2017 r. w Sobo-
rze Chrystusa Zbawićiela w Mo-
skwie. Słowa te nawiązywały do 
motta przewodniego festiwalu.

Zespo ł Stebło został jednym z 
ćzterećh tegoroćznyćh laureato w 
konkursu Bożonarodzeniowe pieśni 
narodów świata wyłonionyćh spo-
s ro d kilkuset zgłoszen  z ćałego 
s wiata. To niesamowite wyro z nie-
nie dla zespołu reprezentująćego 
wojewo dztwo podlaskie. Listem 
gratulaćyjnym, podkres lająćym 
wkład w rozwo j i umaćnianie kultu-
ralnyćh więzi pomiędzy ćhrzes ći-
jan skimi narodami, nagrodzona 
została ponadto Anna Misiejuk – 
kierownik artystyćzny zespołu.

Organizatorem konkursu Bożo-
narodzeniowe pieśni narodów świa-
ta jest Fundaćja Rozwoju Kultural-
nego Społećzen stwa „Pies ni naro-
do w s wiata”, natomiast wspo łorga-
nizatorami: Ministerstwo Kultury 
FR, Akademia Muzyki im. Gniesi-
nyćh, Sobo r Chrystusa Zbawićiela w 
Moskwie i Fundaćja Soboru.

6 kwietnia 2017 r. odbyło się 
uroćzyste podsumowanie Woje-
wo dzkićh Konkurso w Przedmioto-
wyćh dla ućznio w gimnazjum 
w roku szkolnym 2016/2017.

W tym roku szkolnym nasze 
Gimnazjum moz e poszćzyćić  się 
3. tytułami laureata oraz 15. tytuła-
mi finalisty Wojewo dzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego.

21 marća 2017 r. w sali konfe-
renćyjnej Podlaskiego Urzędu Wo-
jewo dzkiego odbyło się uroćzyste 
podsumowanie Wojewo dzkićh Kon-
kurso w Przedmiotowyćh dla 
ućznio w szko ł podstawowyćh w 
roku szkolnym 2016/2017.

Niepublićzna Szkoła Podstawo-
wa s w. s w. Cyryla i Metodego, 
z os mioma tytułami laureata, znala-
zła się w gronie szko ł wojewo dztwa 
podlaskiego, kto re uzyskały najwię-
ćej tytuło w laureata. Za wysokie 
osiągnięćia edukaćyjne ućznio w 
otrzymalis my wyrazy uznania od 
Wojewody Podlaskiego i Podlaskie-
go Kuratora Os wiaty oraz zostali-
s my uhonorowani okolićznos ćiowy-
mi grawertonami.

Wszystkim finalistom i laurea-
tom oraz przygotowującym ich 

nauczycielom składamy serdecz-
ne gratulacje!

Udział zespołu w konćerćie galo-
wym był moz liwy dzięki udzielonej 
pomoćy przez Stowarzyszenie Brać-

two s w. s w. Cyryla i Metodego oraz 
Marszałka Wojewo dztwa Podlaskie-
go.

Wręczenie okolicznościowego graweronu.

Podlaski Kurator Oświaty – p. Mariola Szczypiń, p. Dyrektor Lena Ławniczuk i tegoroczne 
gimnazjalistki – laureatki Konkursów Wojewódzkich.
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Kodowanie dla najmłodszych
W ćzwartek 30 marća ućzniowie 

kl. IIa ućzestnićzyli w warsztataćh 
"Godzina kodowania – Osmo ćo-
ding". Wydarzenie było zorganizo-
wane przez firmę Cortland w Cen-
trum Edukaćji Naućzyćieli w Bia-
łymstoku.

Podćzas godzinnyćh zajęć  nasi 
ućzniowie pomagali stworkowi 
Awbie zebrać  jak najwięćej truska-
wek i rozbudować  jego farmę. Im 
więćej truskawek zostało zjedzo-
nyćh po naćis nięćiu klawisza, tym 
większa była nagroda punktowa.

Prostota programu i ćiekawe 
zadania, kto re napotykał stworek 
Awbie spowodowały, z e kaz dy 
ućzen  z zapałem włąćzył się do pro-
gramowania. Godzina zajęć  upłynę-
ła bardzo szybko i niećhętnie ustą-
piono miejsća kolejnej grupie.

Na poćieszenie ućznio w ćzekała 
jeszćze interaktywna strefa Dućkie 
Dećk, w skład kto rej wćhodziły 
m.in.: muzyćzny sto ł, robot Mećća-
no, labirynt Sphero, wirtualne Goo-
gle, ćymbałki Makey – Makey i wiele 
innyćh atrakćji.

Projekty e-Twinnig
Klasa Ia ućzestnićzyła w dwo ćh 

międzynarodowyćh projektaćh: 
„Fun and Games Math” oraz „Math 
is ćool”. Oba dotyćzyły zagadnien  
matematyćznyćh.

Platforma e-Twinnig umoz liwia 
tworzenie międzyszkolnyćh i mię-

XXI Turniej Czytania
Tekstów

Cerkiewnosłowiańskich
3 kwietnia w naszej Szkole odbył 

się ćentralny etap XXI Turnieju Czy-
tania Teksto w ćerkiewnosłowian -
skićh.

Laureatem pierwszego miejsća 
w kategorii gimnazjo w została 
ućzennića IIIg naszego Gimnazjum – 
Julia Kiryluk, a w kategorii szko ł 
podstawowyćh III miejsće zajął 
ućzen  V klasy – Ivan Korsunskij.

Wszystkim ućzestnikom i laure-
atom serdećznie gratulujemy!

Ućznio w do konkursu przygoto-
wywali: m. Ewa Siegien  i diakon 
Piotr Makal.

Mistrz Gramatyki Jęz. Rosyjskiego
9 marća 2017 r. odbyła się 

X Edyćja Wojewo dzkiego Konkursu 
„Mistrz Gramatyki Języka Rosyjskie-
go 2017”, organizowanego przez 
ZSOiT w Białymstoku. Do konkursu 
przystąpiły 4 ućzenniće naszego 
gimnazjum, kto re najlepiej napisały 
test w eliminaćjaćh szkolnyćh.

Wyro z nienie w konkursie zdo-
była Agnieszka Zdanowska.

Serdećznie gratulujemy!

dzynarodowyćh zespoło w ućzniow-
skićh, kto re realizują ro z norakie 
projekty. Mają one ćharakter wo-
lontariatu i nie wiąz ą się z z adną 
gratyfikaćją finansową.

Za zaangaz owanie i wkład praćy 
klasa Ia zdobyła najwyz sze krajowe 
wyro z nienie – Krajową Odznakę 
Jakos ći  projekto w.

Serdećznie gratulujemy!

Paschalna Liturgia
Tradyćją okresu pasćhalnego 

stało się, z e w Jasnym (Pasćhalnym) 
Tygodniu Boską Liturgię sprawował 
JE Grzegorz, Biskup Supraski. 
W tym roku, ze względu na egzami-
ny gimnazjalne, naboz en stwo zosta-
ło przeniesione na poniedziałek 
24 kwietnia. Mimo wielu obowiąz-
ko w Władyka przyjećhał i wraz 
z szes ćioma dućhownymi rozdzielił 
ze społećznos ćią szkolną rados ć  
pasćhalną i liturgićzną.

W słowie skierowanym szćze-
go lnie do ućznio w naszej szkoły, 
bp. Grzegorz napomniał, z e rados ć  
pasćhalna powinna trwać  ćały rok.

PM
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Z życia naszego Przedszkola w Bielsku Podlaskim
ul. Rejtana 24    17–100 Bielsk Podlaski

www.prawoslawneprzedszkole.pl

2017 rok rozpoćzął się bardzo 
praćowićie w Niepublićznym Przed-
szkolu nr 1 im. S w. Młodzien ća Ga-
briela w Bielsku Podlaskim. Miesiąć 
styćzen  był pod znakiem s wiąt 
i kolędowania. Dzieći wćhodząće w 
skład zespołu „Lanok” wystąpiły z 
programem kolędnićzym w Biel-
skim Domu Kultury podćzas 
„Wiećzoru Kolęd” 10 styćznia. 11 
styćznia zespo ł brał udział w 
„Hajnowskićh Spotkaniaćh z Kolędą 
Prawosławną”, gdzie zdobył I miej-
sće. Na pros bę proboszćza koz an -
skiej parafii ks. Jana Kojło 22 styćz-
nia wystąpił w Domu Pomoćy Spo-
łećznej w Czerewkaćh podćzas 
„Ekumenićznego Spotkania z Kolę-
dą” zas  25 styćznia w Miejskiej Bi-
blioteće Publićznej podćzas 
„Ekumenićznego Wiećzoru Kolęd i 
Pastorałek”.

Miesiąć styćzen  i luty był ro w-
niez  bogaty w uroćzystos ći przed-
szkolne: zabawy ćhoinkowe, Dzien  
Babći i Dziadka oraz Bahaty Wie-
ćzar. Uroćzystos ć  Bahaty Wiećzar 
była zwien ćzeniem wszystkićh im-
prez przed Wielkim Postem. Jest to 
uroćzystos ć  podtrzymująća tradyćje 
i obyćzaje naszyćh przodko w.

Dzieći 5-letnie i 6-letnie wyjez dz ały do Opery i Filharmonii w Białymsto-
ku na sztukę „Adonis ma gos ći”.

15 marća pię-
ćioro przedszkola-
ko w wzięło udział 
w Eliminaćjaćh 
Rejonowyćh Kon-
kursu Rećytator-
skiego "Rodnaje 
Słowo", (Słowo 
Ojćzyste) kto ry 
odbył się w Orli. 
Zdobyły wszystkie 
prestiz owe miej-
sća.

Nasza plaćo wka wspo łpraćuje z Muzeum Biel-
skim. Zostały zrealizowane warsztaty „W Babćinym 
Kufrze” i „Kartka S wiątećzna". Przedszkolaki miały 
takz e wiele atrakćji w marću, m.in. zwiedziły Urząd 
Miasta, gdzie p. Jarosław Borowski – nasz Burmistrz 
przećzytał dziećiom bajkę o jez u i zająću. 27 marća 
starsze dzieći obejrzały spektakl pn. „Mała Pasja” 
wystawioną przez teatr Czrevo w Bielskim Domu 
Kultury. Przedszkolaki zapoznały się takz e z praćą 
straz aka w siedzibie Powiatowej Straz y Poz arnej.

5 kwietnia zespo ł "Lanok" wystąpił na sćenie 
BTSK w Białymstoku. Kaz dy występ wymaga duz o 
praćy i pos więćenia dzieći i naućzyćieli oraz rodzi-
ćo w.

fot. i tekst: IŁ

Zabawa choinkowa
Z wizytą u Burmistrza Bielska Podlaskiego

Bahaty Wieczar 2017
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Z życia naszego Przedszkola w Bielsku Podlaskim
ul. Rejtana 24    17–100 Bielsk Podlaski

www.prawoslawneprzedszkole.pl

2017 rok rozpoćzął się bardzo 
praćowićie w Niepublićznym Przed-
szkolu nr 1 im. S w. Młodzien ća Ga-
briela w Bielsku Podlaskim. Miesiąć 
styćzen  był pod znakiem s wiąt 
i kolędowania. Dzieći wćhodząće w 
skład zespołu „Lanok” wystąpiły z 
programem kolędnićzym w Biel-
skim Domu Kultury podćzas 
„Wiećzoru Kolęd” 10 styćznia. 11 
styćznia zespo ł brał udział w 
„Hajnowskićh Spotkaniaćh z Kolędą 
Prawosławną”, gdzie zdobył I miej-
sće. Na pros bę proboszćza koz an -
skiej parafii ks. Jana Kojło 22 styćz-
nia wystąpił w Domu Pomoćy Spo-
łećznej w Czerewkaćh podćzas 
„Ekumenićznego Spotkania z Kolę-
dą” zas  25 styćznia w Miejskiej Bi-
blioteće Publićznej podćzas 
„Ekumenićznego Wiećzoru Kolęd i 
Pastorałek”.

Miesiąć styćzen  i luty był ro w-
niez  bogaty w uroćzystos ći przed-
szkolne: zabawy ćhoinkowe, Dzien  
Babći i Dziadka oraz Bahaty Wie-
ćzar. Uroćzystos ć  Bahaty Wiećzar 
była zwien ćzeniem wszystkićh im-
prez przed Wielkim Postem. Jest to 
uroćzystos ć  podtrzymująća tradyćje 
i obyćzaje naszyćh przodko w.

Dzieći 5-letnie i 6-letnie wyjez dz ały do Opery i Filharmonii w Białymsto-
ku na sztukę „Adonis ma gos ći”.

15 marća pię-
ćioro przedszkola-
ko w wzięło udział 
w Eliminaćjaćh 
Rejonowyćh Kon-
kursu Rećytator-
skiego "Rodnaje 
Słowo", (Słowo 
Ojćzyste) kto ry 
odbył się w Orli. 
Zdobyły wszystkie 
prestiz owe miej-
sća.

Nasza plaćo wka wspo łpraćuje z Muzeum Biel-
skim. Zostały zrealizowane warsztaty „W Babćinym 
Kufrze” i „Kartka S wiątećzna". Przedszkolaki miały 
takz e wiele atrakćji w marću, m.in. zwiedziły Urząd 
Miasta, gdzie p. Jarosław Borowski – nasz Burmistrz 
przećzytał dziećiom bajkę o jez u i zająću. 27 marća 
starsze dzieći obejrzały spektakl pn. „Mała Pasja” 
wystawioną przez teatr Czrevo w Bielskim Domu 
Kultury. Przedszkolaki zapoznały się takz e z praćą 
straz aka w siedzibie Powiatowej Straz y Poz arnej.

5 kwietnia zespo ł "Lanok" wystąpił na sćenie 
BTSK w Białymstoku. Kaz dy występ wymaga duz o 
praćy i pos więćenia dzieći i naućzyćieli oraz rodzi-
ćo w.

fot. i tekst: IŁ

Zabawa choinkowa
Z wizytą u Burmistrza Bielska Podlaskiego
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Z życia naszego Przedszkola w Hajnówce
ul. J. Piłsudskiego 3    17–200 Hajnówka

www.przedszkolecim.pl

Hajnowskie przed-
szkole wćiąz  się roz-
wija. Od poćzątku ro-
ku posiada własną 
stronę internetową, 
gdzie moz na zapoznać  
się z informaćjami 
o przedszkolu jak tez  
dowiedzieć  się o bie-
z ąćyćh wydarzeniaćh 
z z yćia naszej naj-
młodszej plaćo wki edukaćyjnej.

www.przedszkolecim.pl

W piątek, 24 marća przedszkola-
ki sadziły kwiatki, kto re będą pięk-
nie zdobić  balkon przedszkolny, 
a następnie odwiedziły jedną z haj-
nowskićh kwiaćiarni. Pani w kwia-
ćiarni pokazała wyjątkowym go-
s ćiom najpiękniejsze kwiaty wio-
senne w ro z nyćh kompozyćjaćh, 
opowiedziała dziećiom takz e o wie-
lu gatunkaćh kwiato w oraz sposo-
baćh ićh pielęgnaćji. Przedszkolaki 
dowiedziały się ro wniez , jak tworzy 
się kompozyćje kwiatowe. Poza 
kwiatami miały moz liwos ć  zapozna-
nia się z innymi akćesoriami do-
stępnymi w kwiaćiarni. Dzieći 
w podziękowaniu za miłe przyjęćie 
wręćzyły Paniom Kwiaćiarkom wła-
snoręćznie wykonane kwiatki.

W s rodę, 22 marća dzieći 
z Niepublićznego Przedszkola im. 
s w. s w. Cyryla i Metodego brały 
udział w konkursie „Ojćzyste sło-
wo”, kto ry odbywał się w Hajnow-
skim Domu Kultury. Przedszkole 
reprezentowane było przez Zosię, 
kto ra wyrećytowała wiersz Сонца 
села за лясок – Авeр’ян 
Дзеружынскі, przez Piotrusia, kto -
ry wystąpił z wierszem Жабін 
канцэрт – Хведар Жычка, a takz e 
przez Maksa z wierszem Барсук 
і сарока – Віктар Гардзей  oraz 
przez Anastazję, kto ra deklamowała 
wiersz Алоўкі – Галя Жушма. 
W nagrodę za piękny występ Dzieći 
zostały zaproszone na pyszne lody 
i ćhwilę relaksu.

8 marća 2017 r. odbyły się kolej-
ne zajęćia realizowane w ramaćh 
projektu „Swojski jazyk, my wyu-
ćzym w mig”. Po ods piewaniu powi-
tanki „Ci usiej os ć ?” dzieći przypo-
mniały sobie słowa piosenki 
„Kropić  doz dz yk”. Za pomoćą ćhust 
przedszkolaki wykonały aranz aćję 
do sło w piosenki. Następnie wysłu-
ćhały białoruskiej bajki „Kuraćzka 
rabka”. Obejrzały ilustraćje i omo -
wiły tres ć . Na podsumowanie zajęć  
dzieći obejrzały animaćję bajki 
i pokolorowały kolorowanki, ilu-
strująće tres ć  poznanej bajki 
„Kuraćzka Rabka”.

Projekt „Swojski jazyk, my wyu-
ćzym w mig” jest dofinansowany ze 
s rodko w Urzędu Miasta Hajno wka.

W poniedziałek 6 marća odbyły 
się pierwsze zajęćia w ramaćh reali-
zowanego w naszym przedszkolu 
projektu pt. „Mamy misję ćhronić  
tradyćję – tradyćyjny przedszko-
lak”. Dzieći z Przedszkola im. s w. 
s w. Cyryla i Metodego zaprosiły do 
wspo łpraćy przedszkolaki z Przed-
szkola nr 3 w Hajno wće. 

Zajęćia muzyćzno-tanećzne 
w ramaćh projektu prowadzi Anna 
Fionik – wspo łorganizatorka Mu-
zeum Małej Ojćzyzny w Studziwo-
daćh, znawća folkloru, kierownik 
zespołu „Z emerwa”. Pierwsze zaję-
ćia miały ćharakter zapoznawćzo-
integraćyjny. Dzieći naućzyły się 
podlaskiego wierszyka i korowodu 
„Biehał zajćzyk po kapus ći”, poznały 
białoruskie zwroty grzećznos ćiowe. 
Na konieć zajęć  usłyszały bajkę 
opowiedzianą „po swojomu”. Bajće 
przysłućhiwała się takz e nowa kole-
z anka dzieći – Olesia (ludowa lalka) 
– mieszkanka Puszćzy Białowie-
skiej, kto ra jak twierdzi p. Ania, 
umie rozmawiać  tylko „po swojo-
mu”, dlatego na razie tylko przysłu-
ćhuje się dziećiom, a wkro tće je 
pewnie tez  zrozumie. Zajęćia będą 
odbywać  się ćyklićznie, w kaz dy 
poniedziałek, do kon ća roku szkol-
nego. Projekt realizowany dzięki 
dotaćji z Urzędu Marszałkowskiego 
w Białymstoku.
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Wykłady o Unii
Braćtwo s w. s w. Cyryla i Metodego w pierwszym kwartale 

2017 r. zorganizowało ćykl wykłado w pos więćonyćh 420 roćznićy 
podpisania tragićznej w skutkaćh Unii Brzeskiej.

W związku z tym, w Kołaćh terenowyćh Braćtwa odbyły się 
spotkania z prof. Anonim Mironowićzem, Kierownikiem Katedry 
Historii Europy S rodkowo-Wsćhodniej Uniwersytetu w Białym-
stoku, kto ry przedstawi historyćzne tło oraz konsekwenćje tego 
wydarzenia.

Na łamaćh wydawanego ćo kwartał przez Braćtwo Biuletynu 
Informaćyjnego pojawiać  się będą artykuły pos więćone tematyće 
Unii, do ćzytania kto ryćh serdećznie zapraszamy. Choć  od tyćh 
tragićznyćh wydarzen  minęło kilkaset lat , to ićh konsekwenćje 
odćzuwamy po dzis  dzien  ćhoćiaz by w myleniu pojęć  grećki, kato-
lićki, unićki, ćzy tez  niesłusznemu, ogo lnemu utoz samianiu unito w 
z prawosławnymi w oćzaćh rzymskićh-katoliko w.

10 marća Przedszkolaki odwie-
dziły Muzeum i Os rodek Kultury 
Białoruskiej w Hajno wće. Zwiedza-
nie muzeum rozpoćzęlis my od za-
poznania się z wystawą etnografićz-
ną na kto rej dzieći mogły zapoznać  
się z dawnym rzemiosłem: koło-
dzieja, kowala, garnćarza, stolarza, 
bednarza, a takz e tkaćtwem w ćha-
ćie. Następnie dzieći obejrzały wy-
stawę fotografii przedstawiająćyćh 
naszą piękną podlaską ziemię 
„Podlasie w Obiektywie im. Wiktora 
Wołkowa”. Na konieć przedszkolaki 
miały moz liwos ć  zapoznać  się z 
wystawą Janki Kupały. W tym roku 
przypada 135 roćznića urodzin poe-
ty, od kilku lat trwa akćja „Czytamy 
Kupałę razem”. Dziećiom bardzo 
spodobały się zbiory zgromadzone 
w Muzeum. Bardzo dziękujemy pa-
nu dyrektorowi Tomaszowi Tićho-
niukowi oraz pozostałym praćowni-
kom Muzeum za ćiepłe oraz bardzo 
serdećzne przyjęćie przedszkola-
ko w.

7 marća przedszkolaki ućzestni-
ćzyły w Hajnowskim Domu Kultury 
na „Zaćzarowanym S wiećie Bajek”. 
Dzieći obejrzały spektakl Kielećkie-
go Teatru Lektur. W bardzo ćieka-
wy oraz przystępny dla Małego Wi-
dza przedstawione były następują-
će wiersze: „Cuda i dziwy”, „Ptasie 
Radio”, „Lokomotywa”, „O Grzesiu 
kłamćzućhu i jego ćioći”, 
„Chrząszćz”, „Słon  Trąbalski”, „Len ”, 
„Zosia Samosia”, „Paweł i Gaweł”. 
Dzieći były pod wraz eniem obejrza-
nego spektaklu, a na twarzaćh go-
s ćił us miećh, ćo jest najlepszym 
dowodem na udaną zabawą i zrozu-
miały przekaz.

2 marća 2017 r. gos ćilis my w 
naszym przedszkolu Panią Ewę Ro-
maniuk, kto ra pełni funkćję lidera 
Biura Administraćji FABRYKI ME-
BLI „FORTE” S.A. z oddziałem w 
Hajno wće. FABRYKA MEBLI 
„FORTE”, przekazała naszemu 
przedszkolu meble, kto re stanowią 
znaćzną ćzęs ć  doposaz enia naszyćh 
pomieszćzen .

Chćielibys my za pos rednićtwem 
Pani Ewy podziękować  ćałemu za-
rządowi FABRYKI MEBLE „FORTE” 
S.A. na ćzele z Szanownym Panem 
Prezesem Maćiejem Formanowićz.

Dziękujemy za okazane
dobre serce i miły gest!Z p. Ewą Romaniuk z fabryki „Forte”

W „Zaczarowanym Świecie Bajek”
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Unie kościelne na ziemiach polskich i ich konsekwencje
część druga*

Przygotowanie i przebieg syno-
du brzeskiego, kto ry doprowadził 
do wprowadzenia unii kos ćielnej 
ws ro d ćzęs ći ludnos ći prawosław-
nej w Rzećzypospolitej zostały sze-
roko omo wione w literaturze histo-
ryćznej. Na jej postawie warto 
przedstawić  wydarzenia, kto re mia-
ły miejsće przed i na synodzie brze-
skim. Po soborze trydenćkim pod-
porządkowanie Rzymowi wyznaw-
ćo w Kos ćioła wsćhodniego stało się 
jednym z gło wnyćh kierunko w poli-
tyki Rzymu. Niepowodzenie misji 
legata papieskiego o. Antonio Po-
ssevina do ćara Iwana IV Groz nego, 
mająćej na ćelu pozyskanie Moskwy 
do unii kos ćielnej, skłoniło papie-
stwo do skonćentrowania swyćh 
wysiłko w na Kos ćiele prawosław-
nym w Rzećzypospolitej. Dodatko-
wym impulsem do przys pieszenia 
takićh działan  było utworzenie 
w 1589 r. patriarćhatu moskiew-
skiego. Stolića Apostolska obawiała 
się rozćiągnięćia jurysdykćji nowe-
go patriarćhy nad prawosławnymi 
w Rzećzypospolitej. Unia kos ćielna 
zrealizowana na ziemiaćh ruskićh 
Korony i Wielkiego Księstwa Litew-
skiego miała w zamierzeniaćh pa-
piez y Piusa V i Klemensa VIII pełnić  
rolę pomostu do zjednoćzenia Rzy-
mu z Moskwą. Inićjatywa następ-
ćo w Grzegorza XIII została poparta 
przez Stefana Batorego i Zygmunta 
III Wazę. Obaj monarćhowie wspie-
rali reformy soboru trydenćkiego 
i politykę Rzymu wobeć Kos ćioła 
prawosławnego. Nunćjusz Possevi-
no do akćji unijnej skierował jezui-
to w, kto rzy wzięli na siebie gło wny 
ćięz ar przygotowania synodu i po-
zyskania do jednos ći kos ćielnej 
moz nowładćo w prawosławnyćh.

Pozyćję Kos ćioła prawosławne-
go osłabiło przejs ćie na katolićyzm 
lub protestantyzm wielu wybitnyćh 

przedstawićieli rodo w magnaćkićh. 
Dezorganizaćja z yćia wewnętrznego 
w Cerkwi ućzyniła z niej podatny 
grunt do działan  unijnyćh. Szćzego l-
nie podatna na hasła unijne była 
hierarćhia prawosławna. Wielu jej 
przedstawićieli prowadziło z yćie 
niezgodne z kanonami ćerkiewny-
mi. Nić tez  dziwnego, z e rozmowy 
w sprawie uznania władzy papie-
skiej były prowadzone gło wnie 
z biskupami ruskimi.

Duz e znaćzenie w urealnie-
niu się projektu unijnego miały po-
stanowienia synodu 1594 r. Synod 
uznał Gedeona Bałabana winnym 
w sporze z braćtwem lwowskim 
a metropolita Mićhał Rahoza eksko-
munikował władykę. Podjęto szereg 
postanowien  reformująćyćh z yćie 
wewnętrzne w Cerkwi. Reformy 
dotyćzyły szkolnićtwa parafialnego 
i statusu braćtw ćerkiewnyćh 
w Kos ćiele. Postanowienia synodu 
umaćniały pozyćję braćtw kosztem 
władzy biskupiej. Niezadowolony 
z postawy metropolity Cyryl Terleć-
ki zorganizował spotkanie z bisku-
pami: lwowskim Bałabanem, ćhełm-
skim Zbirujskim, przemyskim Ko-
pysten skim w Sokalu, na kto rym 
został opraćowany nowy projekt 
poddania Cerkwi ruskiej jurysdykćji 

papieskiej i deklaraćja unii. Wspie-
rany przez kanćlerza Jana Zamoj-
skiego biskup łućki z opraćowanym 
aktem deklaraćji udał się do metro-
polity Mićhała Rahozy. Metropolita 
kijowski uzalez nił swoją akćeptaćję 
deklaraćji od zagwarantowania 
przez kro la ro wnouprawnienia du-
ćhowien stwa prawosławnego z ła-
ćin skim, obrony biskupo w ruskićh 
przed patriarćhami i ićh wysłanni-
kami oraz od uzyskania władykom 
miejsć w senaćie. W tej fazie roko-
wan  aktywny udział brali przedsta-
wićiele dućhowien stwa katolićkiego 
z biskupem lwowskim Bernardem 
Maćiejowskim na ćzele.

Projekt unii z poprawkami Mi-
ćhała Rahozy, poza wyraz eniem 
zgody na zapewnienie biskupom 
ruskim miejsć w senaćie, zaakćepto-
wał Zygmunt III. Kro l tłumaćzył się 
brakiem kompetenćji do podjęćia 
tak waz nej dećyzji w sprawie miejsć 
w senaćie. Pod wpływem monarćhy 
metropolita zwołał synod do Brze-
s ćia na dzien  12 ćzerwća 1595 r. na 
kto rym ułoz ono dwa adresy do pa-
piez a Klemensa VIII i kro la Zygmun-
ta III. W pierwszym adresie biskupi 
rusćy prosili papiez a o wzięćie ićh 
pod swoją obedienćję z zagwaranto-
waniem niezmiennos ći liturgii 
wsćhodniej i obrzędo w ćerkiew-
nyćh. W pis mie do kro la władyćy 

* Częs ć  pierwszą opublikowano w nr 
(74) 4/2016

Król Zygmunt III Waza.
za: www.muzeum.gliwice.pl 

metropolita Michał Rahoza.
za: www. wikimedia.org
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apelowali o opiekę i poparćie pro-
jektu unii.

Zanim do niego doszło, wyposa-
z eni w pełnomoćnićtwa episkopatu 
i kro la Hipaćy Poćiej i Cyryl Terlećki 
udali się do Rzymu. Przybyli do Rzy-
mu w listopadzie 1595 r. biskupi 
rusćy przedłoz yli zestawione syno-
dalnie 32 artykuły jako swego ro-
dzaju warunek uzalez niająćy przyję-
ćie unii. Domagano się w nićh ak-
ćeptaćji przez Rzym własnej trady-
ćji i toz samos ći. Papiez  Klemens VIII 
powołał spećjalną komisję do roz-
patrzenia warunko w Rusino w. Ko-
misja stwierdziła, z e skoro przyna-
lez nos ć  do Kos ćioła rzymskiego jest 
koniećzna do zbawienia, nie moz e 
podlegać  z adnym warunkom wstęp-
nym. Biskupi rusćy musieli ustąpić  
wobeć bezkompromisowej postawy 
Rzymu. Następnie, przybyli do Rzy-
mu biskupi rusćy złoz yli papiez owi 
Klemensowi VIII katolićkie wyzna-
nie wiary. W tym samym dniu pa-
piez  ogłosił bullę Magnus Dominus 
et laudabilis nimis, informująćą 
s wiat katolićki o przystąpieniu Rusi-
no w do unii. Kon ćowa formuła 
wzięta została z trydenćkiego wy-
znania wiary, wprowadzonego ro w-
niez  w 1575 r. dla Greko w przez 
papiez a Grzegorza XIII. Aksjomat 
extra Ecclesiam Romanam nulla sa-
lus wprowadzony został przez pa-
piez a Urbana VIII do tekstu zaprzy-
sięz enia nowyćh biskupo w unićkićh.

Akt ten nie przywraćał, więć sa-
kramentalnej jednos ći Rzymu z Ko-
s ćiołem prawosławnym w Rzećzy-
pospolitej. Unia została zreduko-
wana do prawno-kościelnego ak-
tu poddania się władzy papieża. 
Uznano przy tym, że prawosławni 
przed unią z Rzymem pozostawa-
li poza prawdziwym Kościołem 
i dopiero uznanie przez nich ju-
rysdykcji papieża otwierała dro-
gę do zbawienia. Bulla Magnus 
Dominus jednoznacznie stwier-
dzała, że biskupi ruscy zostali 
przyjęci do wspólnoty z Kościo-
łem rzymskim nie jako Kościół 
siostrzany, ale jako jednostki 
przychodzące zewnątrz Kościoła, 
na ich indywidualną prośbę 

o zjednoczenie. W akcie nie wspo-
mniano o synodalnej decyzji bi-
skupów w sprawie unii. Inne były 
oczekiwania i wizje unii ze strony 
władyków ruskich. Ich oczekiwa-
nia spotkały się z dyktatem rzym-
skim.

Po wizyćie w Rzymie władyko w 
ruskićh papiez  wysłał listy do kro la 
i episkopatu łaćin skiego z pros bą 
o pomoć biskupom ruskim w zorga-
nizowaniu synodu unijnego. Reali-
zująć ustalenia zawarte w projekćie 
unijnym, Zygmunt III Waza orę-
dziem z 14 ćzerwća 1596 r. wezwał 
dućhowien stwo i wiernyćh Kos ćioła 
prawosławnego do odbyćia synodu, 
na kto rym uroćzys ćie ogłoszona 
zostałaby jednos ć  Kos ćioła rzym-
skiego z grećkim. Metropolita Raho-
za zgodnie z orędziem kro lewskim 
w posłaniu z dnia 21 sierpnia zwo-
ływał synod do Brzes ćia na 6 paz -
dziernika 1596 r. Przeciwko przy-
gotowywanemu synodowi wypo-
wiedzieli się: patriarcha aleksan-
dryjski Melecjusz Pigas, jego wy-
słannik egzarcha Cyryl Lukarys, 
protosyngiel tronu patriarszego 
w Konstantynopolu Nicefor, 
a w kraju większość duchowień-
stwa i wiernych Kościoła prawo-
sławnego. W lis ćie do księćia 
Ostrogskiego z 30 sierpnia 1596 r. 
patriarćha Melećjusz Pigas wezwał 
wszystkićh s wiećkićh i dućhownyćh 
do odrzućenia unii. Strona prawo-
sławna, przećiwna unii, postanowiła 
ućzestnićzyć  w synodzie prosząć 
kro la o zgodę na udział w nim inno-

wierćo w i egzarćhy Nićefora. Zyg-
munt III Waza wydelegował na sy-
nod brzeski wysłanniko w kro lew-
skićh, legato w papieskićh i jezuito w. 
W synodzie prounijnym wzięła 
udział większa ćzęs ć  episkopatu 
ruskiego z nielićznymi przedstawi-
ćielami dućhowien stwa i wiernyćh.

O wiele lićzniejszy był na syno-
dzie obo z przećiwniko w unii. 
W jego skład weszli biskupi: lwow-
ski Gedeon Bałaban i przemyski 
Zaćhariusz Kopysten ski, egzarćha 
patriarćhy ćarogrodzkiego Nićefor, 
egzarćha patriarćhy aleksandryj-
skiego Cyryl Lukarys, metropolita 
białogradzki Łukasz, kilku bisku-
po w i arćhimandryto w spoza granić 
Rzećzypospolitej. W obozie prawo-
sławnym przebywało ro wniez  dzie-
sięćiu arćhimandryto w szesnastu 
protopopo w i ponad 200 przedsta-
wićieli niz szego kleru. Z miast naj-
więćej przedstawićieli przysłały 
braćtwa ćerkiewne: wilen skie 8, 
bielskie 5, lwowskie 3. Ponadto 
przybyła duz a grupa przedstawićie-
li szlaćhty prawosławnej i miesz-
ćzan z 15 okręgo w miejskićh i po-
wiato w: lwowskiego (3), wilen skie-
go (4), bielskiego, pin skiego, brze-
skiego, podhajećkiego, halićkiego, 
kijowskiego, skalskiego, braćław-
skiego, kamieniećkiego, włodzi-
mierskiego, min skiego, słućkiego 
i łućkiego. Skład ućzestniko w obu 
synodo w ćzynił, zgodnie z prawem 
kanonićznym Cerkwi, jedynie legal-
nym i prawomoćnym w podejmo-
waniu dećyzji obo z antyunijny.

Kos ćio ł prawosławny w Rzećzy-
pospolitej był jurysdykćyjnie zalez -
ny od patriarćhy konstantynopoli-
tan skiego. Cerkiew ruską z bizantyj-
ską łąćzyła jednos ć  kanonićzna. 
Przybyły na synod Nićefor posiadał 
wszelkie kompetenćje, az eby spra-
wować  zarząd nad Cerkwią prawo-
sławną w Rzećzypospolitej. Pełno-
moćnićtwa takie otrzymał w 1592 r. 
od patriarćhy Jeremiasza II, obej-
mująć godnos ć  protosyngla tronu 
patriarszego, tj. zastępćy patriarćhy. 
Kompetenćje te nie zostały mu ćof-
nięte po s mierći zwierzćhnika Ko-
s ćioła bizantyjskiego. Na moćy to-
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mosu synodalnego egzarćha Nićefor 
posiadał prawo przewodnićzenia na 
synodaćh lokalnyćh Kos ćioła pra-
wosławnego w Polsće, nawet w tyćh 
wypadkaćh, gdy był na nićh obećny 
metropolita kijowski. Godnos ć  eg-
zarćhy patriarszego i podobne kom-
petenćje posiadał Cyryl Lukarys, 
po z niejszy patriarćha aleksandryj-
ski. Biskupi, kto rzy samowolnie 
opus ćili Kos ćio ł prawosławny i ze-
rwali więzy z patriarćhatem, s ćią-
gnęli na siebie kanonićzne wyłąćze-
nie. Argument ten posiadał moralne 
znaćzenie ućzestnikom soboru pra-
wosławnego. Sobo r prawosławny 
w Brzes ćiu miał znamiona soboru 
lokalnego i był reprezentowany 
przez dućhowien stwo i s wiećkićh. 
Udział laikatu i dućhowien stwa ro z -
nego szćzebla był nie tylko praktyką 
kos ćielną, ale wręćz tradyćyjnym 
prawem Cerkwi prawosławnej, po-
twierdzonym przez patriarćho w. 
Synod prounijny, odrzucając 
prawny udział elementu świec-
kiego, odrzucił zasadniczą cechę 
ustroju Cerkwi prawosławnej – 
soborowość. Synod ten przyjął 
pogląd Kościoła łacińskiego, że 
sprawa unii leży wyłącznie 
w kompetencji biskupów. Zasada 
ta nie miała nic wspólnego 
z ustrojem wewnętrznym Kościo-
ła wschodniego.

Strona prawosławna po przyby-
ćiu na synod zwro ćiła się do metro-
polity o informaćję w sprawie po-
rządku obrad. Synod prawosławny 

wystosował zaproszenie do metro-
polity Mićhała Rahozy o wzięćie 
udziału w jego obradaćh. W odpo-
wiedzi metropolita wzywał przyby-
łyćh prawosławnyćh do przyjęćia 
unii i wzięćia udziału we wspo lnyćh 
obradaćh z przedstawićielami du-
ćhowien stwa łaćin skiego. W tej sy-
tuacji, za zgodą soboru, 17 paź-
dziernika 1596 r., protosyngel 
patriarszy Nicefor podjął decyzję 
o pozbawieniu funkcji i godności 
duchownych tych biskupów, któ-
rzy przeszli pod jurysdykcję pa-
pieską. O pozbawieniu stanowisk 
biskupićh poinformowano synod 
prounijny pisemnie. Protosyngel 
patriarszy Nićefor uzasadnił swoje 
postanowienie tym, iz  metropolita 
i biskupi sprzeniewierzyli się przy-
siędze złoz onej na wiernos ć  patriar-
sze, wystąpili przećiwko postano-
wieniom soboro w powszećhnyćh, 
kto re zabraniały biskupom przećho-
dzenia spod jurysdykćji jednego 
patriarćhy do drugiego oraz tym, z e 
bez zezwolenia patriarchy włady-
cy ci podjęli decyzję w sprawie 
zjednoczenia Kościołów, chociaż 
decyzja taka mogła być podjęta 
jedynie poprzez sobór powszech-
ny. Ponadto egzarćha Nićefor moty-
wował swoją dećyzję niestawieniem 
się biskupo w na potro jne wezwanie 
soboru. Następnie protosyngel pa-
triarszy przypomniał, iz  unia zosta-
ła zawarta bez zgody duchowień-
stwa i wiernych.

Argumenty Nićefora miały istot-
ne znaćzenie dla prawosławnyćh, 
kto rzy szukali poparćia w obronie 
swyćh praw. Na soborze podkres lo-
no nie tylko swoją zalez nos ć  od wła-
dzy patriarćhatu konstantynopoli-
tan skiego, ale jego legalnos ć  i zgod-
nos ć  z kanonami Kos ćioła wsćhod-
niego. Ofićjalne ogłoszenie wejs ćia 
pod obedienćję papieską biskupo w 
ruskićh nastąpiło 8 paz dziernika 
1596 r. Dzien  po z niej Mićhał Rahoza 
w imieniu synodu unijnego wyklął 
biskupo w Bałabana i Kopysten skie-
go oraz pozostałyćh ućzestniko w 
soboru prawosławnego. Postano-
wienia synodu unićko-katolićkiego 
wywołały lićzne protesty dućho-
wien stwa i szlaćhty prawosławnej. 

Obie strony wysłały petyćje do kro -
la z pros bą o zdjęćie z godnos ći 
i stanowisk przedstawićieli strony 
przećiwnej.

Potwierdzenia soboru prawo-
sławnego zostały potwierdzone 
przez patriarćhat w Konstantyno-
polu. Na miejsće biskupo w ruskićh, 
kto rzy przyjęli unię, powołano do 
kierowania Kos ćiołem prawosław-
nym w Rzećzypospolitej tymćzaso-
we kolegium. W jego skład weszli: 
mianowany egzarćha biskup lwow-
ski Gedeon Bałaban, protosyngel 
Cyryl Lukarys i ks. Konstanty 
Ostrogski. Zawarćie unii kos ćielnej 
podzieliło społećznos ć  prawosław-
ną na dwa obozy – prawosławny 
i unićki. Linia podziału nie pokry-
wała się z podziałem diećezjalnym 
ćzy administraćyjnym. W obozie 
prawosławnym pozostała większa 
ćzęs ć  dućhowien stwa i wiernyćh 
z dwoma biskupami (przemyskim – 
Mićhałem Kopysten skim i lwow-
skim – Gedeonem Bałabanem). Po-
stanowienia synodu unijnego przy-
jęła większos ć  byłej hierarćhii ćer-
kiewnej i ćzęs ć  dućhowien stwa. 
Dućhowien stwo zakonne zajęło 
postawę antyunijną, a s wiećkie 
przewaz nie opowiedziało się za 
swymi biskupami, na ćo wskazuje 
lićzny udział protopopo w 
(namiestniko w) z diećezji lwow-
skiej i przemyskiej w soborze pra-
wosławnym. Przećiwko unii wypo-
wiedzieli się ro wniez  lićzni du-
ćhowni z diećezji, kto ryćh ordyna-
riusze podpisali akt unii kos ćielnej. 
Przećiwko unii opowiedzieli się 
wszysćy obećni na synodzie posło-
wie szlaćhty prawosławnej z Koro-
ny i Wielkiego Księstwa Litewskie-
go. Jednoznaćzne stanowisko zajęli 
mieszćzanie rusćy, a zwłaszćza 
przedstawićiele braćtw ćerkiew-
nyćh, podpisująć się gremialnie pod 
postanowieniami soboru prawo-
sławnego. Włos ćian stwo nie miało 
swego okres lonego stanowiska wo-
beć unii.

prof. Antoni Mironowicz
cdn.
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Neounia w II Rzeczpospolitej
Ponowne zainteresowanie Wa-

tykanu Kos ćiołem prawosławnym 
w Europie S rodkowo-Wsćhodniej 
nastąpiło pod konieć I wojny s wia-
towej. 1 maja 1917 r. papiez  Bene-
dykt XV powołał Kongregaćję do 
spraw Kos ćioło w Wsćhodnićh 
(Congregatio pro Eććlesiis Orientali-
bus), kto ra przejęła wszystkie spra-
wy związane z działalnos ćią ob-
rządko w wsćhodnićh. W 1925 r. w 
ramaćh tej Kongregaćji utworzono 
Komisję Pro Russia, w kto rej domi-
nowały tendenćje prorosyjskie i an-
typolskie. W Lille we Franćji załoz o-
no rosyjskie seminarium s w. Bazy-
lego, znane po z niej jako os rodek ba-
dawćzy „Istina”. W Innsbrućku po-
wstał os rodek jezuićki zajmująćy się 
przygotowaniem misjonarzy ob-
rządku wsćhodniego. Podobny 
os rodek powstał na Uniwersytećie 
Katolićkim w Salzburgu. W 1930 r. 
Komisja Pro Russia została wyod-
rębniona z Kongregaćji i bezpos red-
nio podporządkowana papiez owi. 
Komisja Pro Russia zajęła się spra-
wami prowadzenia działalnos ći mi-
syjnej ws ro d Rosjan, zwłaszćza 
mieszkająćyćh poza granićami 
Związku Radziećkiego. Komisji inte-
resowała się ro wniez  ludnos ćią ro-
syjską mieszkająćą w granićaćh II 
Rzećzypospolitej. 

Ro wnolegle z nową polityką 
wsćhodnią Watykanu biskupi pol-
sćy przygotowali plany działalnos ći 
misyjnej ws ro d ludnos ći prawo-
sławnej. Inićjatorem tyćh działan  
był biskup podlaski Henryk Przez -
dziećki, kto ry w 1923 r. udał się do 
Rzymu z planem zorganizowania w 
Polsće Kos ćioła katolićkiego ob-
rządku bizantyjsko-słowian skiego. 
21 styćznia 1924 r. papiez  Pius XI 
udzielił pełnomoćnićtwa biskupowi 
Przez dziećkiemu do zakładania pa-
rafii unićkićh „gdziekolwiek ludnos ć  
tego zaz ąda”. Pełnomoćnićtwa te 
zostały rozćiągnięte na pozostałe 
łaćin skie diećezje kresowe: lubel-
ską, łućką, pin ską i wilen ską. Tereny 
wymienionyćh diećezji i biskupstwo 
podlaskie stały się obszarem akćji 

unijnej w Polsće. W ten sposo b pa-
piez  opowiedział się po stronie tyćh 
biskupo w polskićh, kto rzy z ądali 
odsunięćia dućhowien stwa grećko-
katolićkiego na Wołyniu, Podlasiu, 
Wilen szćzyz nie, Polesiu i Lubelsz-
ćzyz nie od działalnos ći unijnej. Bi-
skupi łaćin sćy uwaz ali, z e obrządek 
grećkokatolićki jest powiązany z 
ukrain skim rućhem narodowym i 
zawiera w sobie wiele nalećiałos ći 
łaćin skićh, ćo moz e znaćznie utrud-
nić  praćę misyjną ws ro d społećzno-
s ći prawosławnej. Łaćinnićy nie do-
wierzali tez  zdolnos ćiom misyjnym 
dućhowien stwa grećkokatolićkiego.

Nowy obrządek bizantyjsko-
słowian ski polegał na pozostawie-
niu pełnej obrzędowos ći Cerkwi 
wsćhodniej oraz na ro wnoćzesnym 
uznaniu papiez a za głowę Kos ćioła, 
dodaniu filioque do symbolu wiary i 
wprowadzeniu do kalendarza litur-
gićznego kilku s wiąt katolićkićh. Sy-
nodalny obrządek rosyjski został 
dostosowany do dogmatyki katolić-
kiej. Zaćhowano liturgię w języku 
ćerkiewno-słowin skim, a kazania w 
zalez nos ći od sytuaćji głoszono w 
językaćh narodowyćh: rosyjskim, 
ukrain skim, białoruskim i polskim. 
Nie zmieniono tez  wyglądu we-
wnętrznego s wiątyn  i szat liturgićz-
nyćh dućhowien stwa. Instrukćje pa-

pieskie ustalały, z e do ćzasu powo-
łania odrębnej hierarćhii Kos ćioła 
dućhowni i wierni tego obrządku 
będą podlegać  miejsćowym ordyna-
riuszom łaćin skim. Papiez  zalećał 
szerzenie unii poprzez praćę misyj-
ną i prowadzenie działalnos ći ćha-
rytatywnej. Praća misyjna ws ro d 
prawosławnyćh w obrządku 
wsćhodnim wynikała z przekona-
nia, z e jest to skutećzny sposo b po-
zyskania ićh do katolićyzmu. 

Papiez  Pius XI uwaz ał, z e utwo-
rzenie Kos ćioła obrządku bizantyj-
sko-słowian skiego jest najlepszym 
sposobem na pozyskanie prawo-
sławnyćh do Kos ćioła katolićkiego 
w Polsće. Z tyćh tez  względo w w 
1930 r. wystąpił do władz polskićh 
z propozyćja ustanowienia osobnej 
dla tego obrządku hierarćhii. Papiez  
pragnął powołać  dwie diećezje wi-
len sko-pin ską i wołyn sko-podlaską. 

Umieszćzenie spraw obrządku 
słowian skiego w Kongregaćji ds. 
Kos ćioło w Wsćhodnićh zwiększyło 
nieufnos ć  władz polskićh do Waty-
kanu. Władze odmo wiły powołania 
nowyćh diećezji, tłumaćząć się, z e 
konkordat ze Stolićą Apostolską 
przewidywał funkćjonowanie w 
Polsće tylko trzećh obrządko w ka-
tolićkićh: łaćin skiego, grećkiego i 
ormian skiego. Obrządek bizantyj-
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sko-słowian ski w układzie konkor-
datowym nie był brany pod uwagę. 
Wobeć negatywnego stanowiska 
władz polskićh Watykan uznał, z e 
nowa akćja unijna jest sprawa we-
wnętrzną Kos ćioła i nie ma nić 
wspo lnego z porozumieniami z rzą-
dem. W 1930 r. Watykan konsekro-
wał na biskupa obrządku bizantyj-
sko-słowian skiego, przełoz onego 
generalnego księz y mariano w, Li-
twina, ks. Franćiszka Bućzysa. Dla 
potrzeb neounii w Polsće papiez  
mianował w 1931 r. apostolskiego 
wizytatora ks. Mikołaja Czarnećkie-
go. Nowy biskup, Ukrainieć z poćho-
dzenia, nalez ał do wsćhodniej linii 
zakonu redemptorysto w. Władyka 
neounićki uzyskał swoją katedrę w 
Kowlu, a rezydenćję – w budynkaćh 
monasteru w Dubnie. Biskupi ći, 
ćhoć  nie przejęli bezpos redniej ju-
rysdykćji nad akćją neounijną w 
Polsće, to samym aktem konsekraćji 
wzmoćnili katolićką działalnos ć  mi-
syjną ws ro d prawosławnyćh.

Episkopat katolićki wspierał roz-
wo j obrządku bizantyjsko-
słowian skiego w Polsće. Za działal-
nos ćią misyjną ws ro d prawosław-
nyćh opowiadali się zwłaszćza bi-
skupi wsćhodnićh diećezji łaćin -
skićh: lubelskiej, łućkiej, pin skiej, 
podlaskiej i wilen skiej. Biskup pod-
laski Henryk Przez dziećki zorgani-
zował zbio rkę pienięz ną na tworze-
nie nowyćh parafii neounićkićh. 
Działaniom takim przećiwny był bi-
skup lubelski Marian Fulman i kar-
dynał August Hlond, kto rzy opowia-
dali się za przyjmowaniem prawo-
sławnyćh bezpos rednio do Kos ćioła 
katolićkiego obrządku łaćin skiego. 
Katolićkie dućhowien stwo parafial-
ne uwaz ało konwertyto w za nie-
Polako w, kto rzy jako katolićy neofi-
ći obrządku słowian skiego ro wniez  
zagraz ają polskiej raćji stanu. Neou-
nići bowiem byli gło wnie narodo-
wos ći ukrain skiej, rosyjskiej i biało-
ruskiej. Podobne stanowisko repre-
zentowały władze pan stwowe. Po-
ćzątkowo władze wspierały budowę 
nowyćh s wiątyn  neounićkićh i wy-
płaćały pensję 10 dućhownym tego 
wyznania, pomimo z e parafie bizan-
tyjsko-słowian skie nie były objęte 

układem konkordatowym z 1925 r. 
Choćiaz  akćja unijna w pierwszyćh 
lataćh funkćjonowania katolićkiego 
obrządku bizantyjsko-
słowian skiego miała spokojny ćha-
rakter, to lokalne władze admini-
straćyjne widziały w nim z ro dło 
konfliktu na tle narodowos ćiowym i 
wyznaniowym. Wraz z upływem 
ćzasu władze polskie ćoraz krytyćz-
niej odnosiły się do rućhu unijnego 
wyćhodząć z załoz enia, z e akćja ta 
ma ćharakter nietrwały i przyćzynia 
się do powstawania os rodko w anty-
polskićh. Ostatećznie rząd polski 
nie udzielił biskupowi Mikołajowi 
Czarnećkiemu jurysdykćji nad neo-
unią w Polsće, ćhoć  nieofićjalnie po-
zostawał on zwierzćhnikiem ob-
rządku bizantyjsko-słowian skiego.

Do akćji neounijnej wykorzysty-
wano ro wniez  bazyliano w i kon-
wertyto w. W większos ći byli to 
księz a prawosławni, skło ćeni z wła-
sną hierarćhią, pragnąćy zrobić  ka-
rierę dućhowną w innym wyznaniu. 
Większos ć  dućhownyćh konwerty-
to w znalazła się w Kos ćiele katolić-
kim najćzęs ćiej z pobudek material-
nyćh i spodziewanyćh korzys ći oso-
bistyćh. Dućhowni ći nie posiadali 
wielkićh zalet moralnyćh ani inte-
lektualnyćh tak potrzebnyćh w 
działalnos ći misyjnej. Ws ro d kon-
wertyto w byli dwaj eks-rektorzy se-
minario w dućhownyćh: wilen skiego 
– Filip Morozow i krzemieniećkiego 
– Piotr Tabin ski. Przejs ćie tyćh du-
ćhownyćh na unię odbiło się szero-
kim ećhem w Rzećzypospolitej. Filip 
Morozow, nie uzyskawszy godnos ći 
egzarćhy arćybiskupa wilen skiego 
w 1927 r. powro ćił. do prawosławia 
wraz z innymi konwertytami. 

Wobeć ćzęstyćh powroto w du-
ćhownyćh neounićkićh do prawo-
sławia Komisja Pro Russia i Kongre-
gaćja ds. Kos ćioło w Wsćhodnićh za-
lećała wielką ostroz nos ć  w przyj-
mowaniu księz y konwertyto w. W 
tej sytuaćji ćoraz większą uwagę 
zwraćano na kształćenie przyszłyćh 
dućhownyćh unićkićh. Z inićjatywy 
jezuito w w Albertynie koło Słoni-
mia utworzono plaćo wkę unijną. 
Dućhownyćh do prowadzenia dzia-

łalnos ći neounijnej wysyłano na 
studia teologićzne do kolegio w za-
konnyćh w Pin sku, Lublinie, Krako-
wie i Rzymie. W 1931 r. w budyn-
kaćh byłego seminarium dubien -
skiego załoz one zostało Papieskie 
Seminarium Dućhowne, finansowa-
ne przez Rzym. Program naućzania 
w seminarium dostosowano do po-
trzeb neounii. Działalnos ćią misyjną 
ws ro d prawosławnyćh zajęli się w 
Polsće przedstawićiele zakono w ob-
rządku wsćhodniego jezuito w, ka-
pućyno w, mariano w, oblato w, re-
demptorysto w i studyto w. To gło w-
nie oni wspierali działalnos ć  dućho-
wien stwa neounićkiego. Według da-
nyćh Ministerstwa Wyznan  Religij-
nyćh i Os wiećenia Publićznego 
[MWRiOP] w 1935 r. na 51 dućhow-
nyćh neounićkićh 22 było narodo-
wos ći ukrain skiej, 13 polskiej, 7 ro-
syjskiej, 4 białoruskiej i 4 nieokre-
s lonej.

W ćelu popularyzaćji neounii je-
zuići wydawali polskojęzyćzne pi-
smo „Oriens”, rosyjskojęzyćzne ćza-
sopisma „Christianin”, „K sojedinie-
niju” oraz białoruskojęzyćzne 
„Kitez ” i „Da złućzen nia”. Akćję na-
wraćania prawosławnyćh na Woły-
niu wspierała prasa katolićka, min. 
„Z yćie Katolićkie” – organ kurii ka-
tolićkiej w Łućku i „Przegląd Kato-
lićki”.

Okładka czasopisma Oriens z roku 
1933, za: www.histmag.org
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Na wzo r międzysłowian skićh 
zjazdo w w Welehradzie od 1930 r. 
w Pin sku przeprowadzano konfe-
renćje unijne. Organizaćją konferen-
ćji zajmowało się Seminarium Du-
ćhowne w Pin sku. Ućzestnikami 
zjazdo w byli przedstawićiele Ko-
s ćioła katolićkiego, emigranći rosyj-
sćy i dućhowien stwo neounićkie. Na 
konferenćjaćh pin skićh omawiano 
metody wprowadzania neounii na 
ziemiaćh II Rzećzypospolitej i w Ro-
sji. Na konferenćjaćh podkres lano 
koniećznos ć  zaćhowania obrzędo-
wos ći wsćhodniej, maksymalnego 
zaćierania zewnętrznyćh ro z nić 
między obu wyznaniami i stworze-
nia optymalnyćh warunko w do 
przyjmowania przez prawosław-
nyćh wiary katolićkiej. Ro wnolegle 
w ramaćh episkopatu polskiego 
funkćjonowała komisja unijna epi-
skopatu, kto rej przewodnićzył me-
tropolita Andrzej Szeptyćki, a jej 
ćzłonkami byli biskup podlaski Hen-
ryk Przez dziećki i arćybiskup wilen -
ski Romuald Jałbrzykowski. 

Rezultaty akćji neounijnej były 
niewielkie w poro wnaniu z zasię-
giem akćji i s rodkami uz ytymi do jej 
przeprowadzenia. Wszelkie dane na 
temat lićzby parafii, dućhownyćh i 
wiernyćh, kto rzy przyjęły unię, są 
mało wiarygodne z uwagi na płyn-
nos ć  między obu wyznaniami. Obok 
s wiadomego przejs ćia na unię wy-
stępowały przypadki inćydentalne i 
przypadkowe. Ludnos ć  ćhłopska, 
wobeć braku ro z nić w obrządku, nie 
zdawała sobie sprawy, z e dućhow-
ny zmienił wyznanie. W niekto ryćh 
przypadkaćh wierni, pozostająćy w 
konflikćie z dućhownym, wyraz ali 
ćhęć  przystąpienia do neounii, ale 
po ustaniu konfliktu natyćhmiast 
wraćali do prawosławia. W wyniku 
wzmoz onej akćji misjonarzy kato-
lićkićh i administraćji pan stwowej 
do katolićyzmu dało się pozyskać  
wiele rodzin prawosławnyćh, w tym 
szeroko opisywanyćh w prasie 35 
rodzin ze wsi Hryn ki w powiećie 
krzemieniećkim.

Według MWRiOP w 1927 r. było 
28 parafii neounićkićh, 30 dućhow-
nyćh i 17 000 wiernyćh. W 1930 r. 

istniały 33 parafie neounićkie. Sta-
tystyki ofićjalne Kos ćioła w 1935 r. 
wymieniają 32 dućhownyćh dieće-
zjalnyćh, 26 zakonnyćh, 32 alum-
no w seminarium w Dubnie, 45 pa-
rafii i 18 000 wiernyćh. Z kolei dane 
MWRiOP w 1938 r. wymieniają 43 
parafie i 17 000 wyznawćo w neou-
nii. W opinii Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznyćh lićzba parafii neou-
nićkićh, podawana przez Kos ćio ł, 
była zawyz ana ze względo w propa-
gandowyćh. Na ogo lną lićzbę 58 
jednostek duszpasterskićh powsta-
łyćh w lataćh 1924-1939 przed II 
wojną s wiatową funkćjonowało 43 
parafie, w tym osiem utworzonyćh 
w 1938 r. Pozostałe parafie, po-
wstałe z inićjatywy działaćzy rućhu 
unijnego, funkćjonowały bardzo 
kro tko i szybko upadały z powodu 
braku wiernyćh. Najwięćej parafii 
obrządku bizantyjsko-słowian -
skiego powstało w wojewo dztwie 
wołyn skim (18), lubelskim (17), 
białostoćkim i nowogro dzkim (po 
5) i wilen skim (3). Według najnow-
szyćh ustalen  lićzba wiernyćh ob-
rządku bizantyjsko-słowian skiego 
wynosiła w 1930  r. – 14 443, w 
1934 – 15 960, w 1939 – 16 649. W 
sumie faktyćzna lićzba neounito w 
osćylowała w granićaćh 17-18 ty-
sięćy i nie była większa od lićzby 
unito w, kto rzy przyjęli prawosła-
wie.

Niska skutećznos ć  działalnos ći 
neounijnej spowodowała, z e Kon-
gregaćja ds. Kos ćioło w Wsćhodnićh 
21 maja 1937 r. wydała nową in-
strukćję zalećająćą nasilenie dzia-
łalnos ći misyjnej ws ro d wyznaw-
ćo w prawosławia. Akćję misyjną za-
mierzano prowadzić  gło wnie na te-
renie Chełmszćzyzny i Podlasia, 
gdzie prawosławni stanowili nie-
wielki proćent ogo łu mieszkan ćo w. 
Z „Biuletynu Informaćyjnego Syno-
dalnego Komitetu Misyjnego” wyni-
ka, z e pro by wprowadzenia unii na 
terenaćh prawosławnyćh diećezji 
zakon ćzyły się niepowodzeniem, a 
ćałą akćję kierowano gło wnie do 
małz en stw mieszanyćh.

Rućh neounijny zaostrzył sto-
sunki Kos ćioła prawosławnego z 
rzymskokatolićkim i pan stwem. 
Hierarćhia ćerkiewna traktowała 
neounię jako zagroz enie dla swego 
stanu posiadania. Władze Kos ćioła 
prawosławnego ostro zaprotesto-
wały wobeć działalnos ći jezuito w w 
Albertynie. Prasa prawosławna 
okres lała neounito w jako zdrajćo w, 
a ćałą akćję jako bezprawną. Kryty-
ka odstępćo w od prawosławia była 
połąćzona z nałoz eniem na nićh klą-
twy. Faktyćznie wszysćy dućhowni 
prawosławni, kto rzy przeszli na ka-
tolićyzm zostali ekskomunikowani. 
Kolejne zagroz enie dla Kos ćioła 
prawosławnego w większos ći przy-

za: www.kostomłoty.org
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Jes li wierzymy w Zmartwyćh-
wstanie, to nie oznaćza to, z e juz  
teraz w naszym z yćiu wszystko bę-
dzie dobrze. Ale trzeba się starać  – 
z wewnętrzną siłą, optymizmem 
i rados ćią. I kiedy, w jakims  momen-
ćie, zawładnie nami zwątpienie 
i odejdą siły do z yćia, powiemy: Na 
wszystko wola Boża! Chrystus zmar-
twychwstał!

Pan zmartwyćhwstał i patrzymy 
Mu prosto w oćzy. On pokrzepia nas 
i mo wi kaz demu: Ucz się! Walcz! 
Staraj się! Wszystko się uda! Tak, 
Panie, staram się, ale pomimo tego 
na egzaminie dostałem dwo ję… Po-
patrz Mi w oczy! – mo wi Pan – Nie 
padaj duchem. Dziś poczujesz siłę 
Mojego Zmartwychwstania w czymś 
innym – w twojej porażce. Tak, i tu 
Chrystus zmartwyćhwstał! Z yćie nie 
kon ćzy się na poraz kaćh. I włas nie 
tu – ćos  zadziwiająćego, zmar-
twyćhwstanie pozwala zobaćzyć  
nowe, nieogranićzone moz liwos ći, 
kto rymi obdarowuje nas Pan!

Opowiem wam teraz o bardzo 
waz nym, niezwykle waz nym dla 
mnie zjawisku, kto re obserwowa-
łem tylko kilka razy w swoim z yćiu, 
ale kto re tym bardziej ostatećznie 

Nie ograniczaj Boga swoimi marzeniami
przekonało mnie do… Zresztą, spro -
bujmy zaćząć  od poćzątku.

Często zdarza się, z e bardzo ćze-
gos  pragniemy. Wydaje się nam, z e 
rzećz ta ućzyni nas bardziej rado-
snymi i szćzęs liwszymi: jakis  ćzło-
wiek, dom, praća, pieniądze… 
I wszystko – dajćie mi tylko „to”!

Nie, pragnienie czegoś nie jest 
złe. Ale nie należy myśleć, że tyl-
ko to, czego tak pragniemy może 
uczynić nas szczęśliwymi. Bóg 
także pragnie dla nas tylko szczę-
ścia. Jak wiele rzeczy chcieliby-
śmy mieć, by być szczęśliwymi?  
Dwie? Trzy? A przecież Bóg jest 
nieograniczony.

Sam Bo g to bezgranićzne bogać-
two i szćzodros ć . Posiada On ćałe 
mno stwo wyjątkowyćh sposobo w 
słuz ąćyćh do rozwiązania dowolne-
go problemu. Ale my, ludzie z ogra-
nićzoną perćepćją rzećzywistos ći, 
mimo to twierdzimy: Jeśli spotka 
mnie to w życiu, będę szczęśliwy. 
Dlatego chcę właśnie tego i nawet 
boję się pomyśleć o czymś innym. 
Przecież nie jestem pewien, czy po-
trzebuję czegoś innego. A i po co cze-
kać?

Chcę zawęzić krąg
Postaram się wyjas nić  to 

w prostszy sposo b. Podam klasyćz-
ny przykład. Młody ćzłowiek widzi 
dziewćzynę i w tym momenćie mo -
wi sobie:
– Tak, to ona. Jest stworzona dla 
mnie. Jes li do niej nie podejdę, nie 
zapoznam się, nie zaćznę się z nią 
spotykać  i się z nią nie oz enię – dal-
sze z yćie nie będzie miało z adnego 
sensu.

padko w przyniosło konsolidaćję du-
ćhowien stwa i wiernyćh. Ludnos ć  
prawosławna pozostawała nieufna 
wobeć dućhownyćh neounijnyćh 
upodabniająćyćh się jedynie ze-
wnętrznie do prawosławnyćh. Trak-
towano ićh jako ukrytyćh 
„papisto w”, a swoićh dućhownyćh – 
jako obron ćo w prawosławia. Prasa 

prawosławna przedstawiała dzia-
łalnos ć  misjonarzy unićkićh jako ru-
syfikatorską. Pogląd taki domino-
wał w prasie pozostająćej pod 
wpływem mniejszos ći narodowyćh. 
W 1934 r. powołano misyjne komi-
tety diećezjalne i dekanalne, a w Ła-
wrze Poćzajowskiej zorganizowano 
krajowy zjazd misjonarzy prawo-

sławnyćh. Zjazd us wiadomił dućho-
wien stwu i wiernym zagroz enie ja-
kie prawosławiu niesie akćja neou-
nijna. Raporty prawosławnyćh kon-
systorzy dućhownyćh informowały 
metropolitę o lićzbie neounito w. W 
s wietle tyćh relaćji ludnos ć  prawo-
sławna zdećydowanie odrzućiła no-
we wyznanie. Według danyćh Wi-
len skiego Konsystorza Dućhownego 
z 1934 r. jedynie ćerkiew s w. An-
drzeja wraz z szes ćioma starymi 
unitami porzućiła prawosławie oraz 
3 osoby ze wsi Stołbćy. W innyćh 
dekanataćh nie było z adnej konwer-
sji z prawosławia do katolićyzmu. 
W opinii lokalnyćh władz ćerkiew-
nyćh większym zagroz eniem były 
sekty, aniz eli namowy misjonarzy 
unijnyćh. Problem neounii i konflik-
to w z tym związanyćh zakon ćzył się 
wraz z wybućhem II wojny s wiato-
wej.

Urszula Pawluczuk

Wnętrze kościoła w Albertynie. za: www.kostomłoty.org

Archimandryta Andrzej Konanos
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Albo, na przykład, ćzłowiek zo-
staje zatrudniony i mys li:
– Ta praća jest idealna. Jes li nie bę-
dę tu praćować , oszaleję z rozpaćzy.
Tak samo jest z nowym domem, 
z jakims  nowym przedmiotem…

A Bo g patrzy na to wszystko 
i mo wi:
– Jaki masz ubogi plan! Nie w tym 
jest jednak problem. Problem 
w tym, z e i o Mnie sądzisz, z e jestem 
taki ogranićzony. Chćesz zamknąć  
Mnie w ćiasnym, zamkniętym kręgu 
twojego mys lenia; wydaje ći się, z e 
poniewaz  ta dziewćzyna nie wyćho-
dzi ći z głowy, Ja nie mogę dać  ći 
z adnego innego szćzęs ćia. Według 
ćiebie, tylko dzięki tej dziewćzynie 
(praćy, domowi, samoćhodowi) 
mogę ućzynić  ćię szćzęs liwym. Ale 
Ja mam mno stwo rozwiązan , mno -
stwo warianto w twojego szćzęs ćia.

A my mo wimy Bogu w odpowie-
dzi:
– Nie, nie, Panie Boz e! Proszę Cię! 
Nie potrzebuję Twojej Boskiej obfi-
tos ći, ćhćiałbym zawęzić  krąg! 
Chćiałbym, z eby moje szćzęs ćie 
zmies ćiło się włas nie w tę malen ką 
dziurećzkę!

Nie, pragnienie tego nie jest złe. 
Mo wię wam to wszystko po to, z e-
bys ćie zrozumieli: jes li to, ćzego tak 
pragniemy, nie urzećzywistnia się, 
to nie znaćzy, z e to juz  konieć. Nie 
tylko nie jest to konieć, ale, jestem 
o tym przekonany – to dopiero po-
ćzątek drogi, na kto rej moz emy od-
kryć  dla siebie mno stwo moz liwo-
s ći, o kto ryćh nie mielis my do tej 
pory pojęćia. Nie ćhćielis my ićh so-
bie wyobrazić , dlatego, z e podoła-

nie tak wielkiej lićzbie wyboro w, 
takiemu bogaćtwu, takiej wolnos ći 
– jest ponad nasze siły.

Przywyklis my bać  się, wstydzić , 
zamykać  się. Boimy się ćzegos  wiel-
kiego i nieobjętego. Duz o bardziej 
pewnie ćzujemy się w lićhej ćhatyn-
će, zamknąwszy na kło dkę swoją 
wolę, umysł i swoje plany.
Bo g mo wi:
– Przygotowałem dla ćiebie prze-
piękny pałać!
– Nie, Panie Boz e, błagam Cię, nie 
wyprowadzaj mnie z ro wnowagi 
swoimi pałaćami i ćałą resztą. Mam 
swoją ćhatynkę!

I oćzywis ćie mo wimy to nie 
przez pokorę, kto rej nam brak, ale 
z powodu dućhowej obłudy i za-
s ćiankowos ći.

Nie nalez y ogranićzać  Boga swo-
imi marzeniami. Nie moz na mys leć , 
z e szćzęs ćie przyjdzie do nas w taki 
sposo b, o jakim w danym momenćie 
mys limy. Oćzywis ćie dobrze jest, 
kiedy rozmys lamy, planujemy – 
przećiez  jestes my ludz mi. Ale posta-
rajmy się mo wić  przy tym tak: Boże, 
wydaje mi się, że w tym malutkim, 
ciasnym kręgu będę szczęśliwy. Jeśli 
myślisz tak samo, jeśli się z tym zga-
dzasz – wspaniale! Ale jeśli z pewne-
go względu nie sądzisz tak samo – 
niech będzie wola Twoja. I to, ćo 
wydarzy się po z niej będzie o wiele 
lepsze.

Mo wię wam o tym, gdyz  w z yćiu 
zdarzają się pewne sytuaćje, kto -
ryćh w swoim ćzasie nawet nie 
umielis my sobie wyobrazić . Spotka-
ło mnie to nieraz i za kaz dym razem 
byłem poraz ony niespodziankami 

od Pana. Kiedy wydawało mi się, z e 
sprawy idą gorzej niz  moz na to so-
bie wyobrazić  i jes li nie wydarzy się 
to i to, jes li nie otrzymam tego i te-
go, wszystko w kon ću zawali się, 
Bo g zupełnie nieoćzekiwanie, jakby 
poprzez destrukćję jednego, ukazu-
je ćos  nowego, ćos , ćzego nie mo-
głem do tej pory nawet sobie wyob-
razić . Wtedy pojmowałem, jak bar-
dzo byłem niewierząćy.

Oczekuje was wiele dobra
W rzećzywistos ći nie wierzymy 

w Boga. I dlatego mo wię, z e swoim 
z yćiem ćiągle sprzeniewierzamy się 
słowom pasćhalnego powitania 
„Chrystus zmartwyćhwstał!”. Wypo-
wiadamy je, s piewamy, ale nasze 
serće pozostaje niedostępne.

W rzeczywistości nie wierzy-
my w Boga; jeśli bowiem wierzy-
libyśmy w Niego, to z niecierpli-
wością oczekiwalibyśmy od Nie-
go niespodzianek. Zamiast tego 
jakby mówimy: „To mało praw-
dopodobne, że Bóg czyni cuda. 
Pewnie jest taki sam jak i ja – nie-
szczęśliwy i nieszczęsny”. My tacy 
jesteśmy i dlatego sądzimy, że 
Bóg też taki jest.

Ale On taki nie jest. Chćiałbym, 
z ebys ćie to zrozumieli. I z ebys ćie 
uwierzyli – oćzekuje was wiele do-
bra. Mo wię to ze swojego skromne-
go dos wiadćzenia. Nie nalez y przy-
wiązywać  się do ziemskićh do br, nie 
nalez y obawiać  się utraty ćzegokol-
wiek. Jes li nie udaje się – nie bądz  
uparty, na przykład w relaćjaćh 
międzyludzkićh. Jez eli relaćje nie 
układają się, i jakbys  się nie starał 
ićh rozwijać  i trzymać , nić się nie 
udaje, to jaki jest sens zmuszać  ćzło-
wieka do byćia z tobą z przymusu? 
Wszystko powinno układać  się lek-
ko i przyjemnie. W tym jest Pan. A 
nie w przemoćy ćzy przymusie.

I wtedy Bo g posyła ći ćos  nowe-
go, zaskakująćego i mo wisz: Panie, 
nawet nie myślałem, że jesteś taki 
bogaty! A Pan odpowiada: Przecież 
ci mówiłem, że na próżno na Mnie 
narzekasz. Po prostu mnie nie rozu-
miałeś.

W ten sposo b, krok za krokiem, 
ućzymy się rozumieć  Boga i Jego 
miłos ć . A kiedy to zrozumiemy, to 
uspokoimy się i pokoćhamy jedni 
drugićh. Przećiez  ćzująć na sobie 
Boz ą miłos ć , lz ej jest pokoćhać  lu-
dzi. A kiedy koćhasz – wszystko 



Biuletyn Informacyjny 1/2017 33

wydaje się przepiękne. Miłos ć  spra-
wia, z e inaćzej patrzymy na pewne 
rzećzy. Miłos ć  odurza. I błędy ko-
ćhanego ćzłowieka są jedynie po-
wodem by dać  mu więćej miłos ći, 
ćiepła i przebaćzenia.

Kiedy tego brak, to po pięćiu 
lataćh małz en stwa małz onek wyda-
je się nie do zniesienia. Pewna ko-
bieta tak mi powiedziała:
– Ojćze, nie mogę s ćierpieć  swojego 
męz a!
– Kogo? Męz a? Człowieka, kto rego 
tak pokoćhałas , kto remu wszystko 
wybaćzałas  i u kto rego nie dostrze-
gałas  z adnyćh wad? Co się z tobą 
stało?
– Nie znoszę go!
– A ćo z  on ći zrobił?
– Nić. Denerwuje mnie samym 
swym wyglądem. Trzeba go zoba-
ćzyć , jak mlaszćze przy jedzeniu! To 
działa mi na nerwy.

I mo wi to kobieta, kto rą na po-
ćzątku z yćia małz en skiego wszyst-
ko zadowalało, kto ra wszystko wi-
działa w ro z owyćh okularaćh. Ra-
zem podro z owali, a on przynosił jej 
ćały worek swoićh koszul, z eby je 
poprasowała. I ona mo wiła: Kocha-
ny, jestem gotowa prasować twoje 
koszule od rana do wieczora! Spra-
wia mi to radość!.

A teraz mo wi mu: Zabieraj się 
stąd! Dlaczego wyszłam za ciebie? 
Wynoś się do swojej mamy! Nasze 
spotkanie było pomyłką.

A gdzie podziała się miłos ć ? 
Gdzie zostały poćhowane te wszyst-
kie silne ućzućia? W jaki sposo b 
zmartwyćhwstanie zmieniło się 
w s mierć ? Dlaćzego?

Nalez y stale odnawiać  ućzućia – 
„podgrzewać ”, „dokarmiać ”, z eby 
nie pojawiła się rutyna, w złym tego 
słowa znaćzeniu. Stan „odurzenia” 
nie powinien mijać  – gdyz  jes li mi-
nie, to kiedy wytrzez wiejesz, 
wszystko zobaćzysz w złym s wietle 
i z yćie zaćzynie ćię nudzić .

Zobaczyć wszystko
w świetle Zmartwychwstania
Wszysćy jestes my ludz mi bar-

dzo trudnymi w komunikaćji. Dlate-
go potrzebujemy odnowienia. Dla-
tego ćo roku przez ywamy na nowo 
(mam na mys li nasze ćerkiewne 
s więta) i w kaz dą niedzielę wspomi-
namy Zmartwyćhwstanie Chrystu-
sowe. I kaz da liturgia jest Zmar-
twyćhwstaniem.

Nasze serca potrzebują stymu-
lacji, impulsu. Serce, obudź się! 
Znów przyjmij krew Chrystusa. 
Przyjmij życie. Przyjmij w siebie 
Chrystusa. Poczuj świeżość. I ko-
chaj swego bliźniego jak po raz 
pierwszy, jak wtedy, gdy się tylko 
poznaliście. Zobacz wszystko 
w świetle Zmartwychwstania! I w 
pokorze, radości i pięknie – żyj 
tym życiem.

Z yjmy s wiadomie. Z yjąć, wie-
dząć, po ćo z yjemy – razem koćha-
jąć i przebaćzająć, dzieląć ze sobą 
smutki i rados ći. Z yjąć, wiedząć, z e 
nie jestes my sami. Wtedy i inni zro-
zumieją sens Zmartwyćhwstania 
Chrystusa. Gdyz , jak wytłumaćzyć  to 
komus , kogo koćhamy? Po prostu 
trzeba koćhać  tego ćzłowieka.

Witająć bliz niego słowami 
„Chrystus zmartwyćhwstał” nie 
trzeba angaz ować  teologićznyćh 
argumento w. Przećiez  istnieje wiele 
ksiąz ek na temat Zmartwyćhwsta-
nia, pisma s w. Ojćo w – ćała masa 

niezwykłej literatury. Człowiek i tak 
od razu tego nie zrozumie. Kiedy 
pyta ćię o Boga, musi przede 
wszystkim zobaćzyć  miłos ć , kto ra 
zajas niała nad grobem Chrystusa; 
zobaćzyć  przebaćzenie i Boz e obję-
ćia. Jego miłos ć  do kaz dego z nas.

Daj Boz e, z eby nasze serća 
os wietlone zostały s wiatłem dnia, 
by zagos ćiła w nićh nadzieja. I zno-
wu mo wię do was: w waszym z yćiu 
wszystko jest w porządku, gdyz  nić 
nie jest skon ćzone. Tak, dzis  pła-
ćzesz, ale jutro jeszćze nie nadeszło. 
W przyszłos ći ćzekają ćię wspaniałe 
wydarzenia. Nie nalez y z go ry prze-
sądzać  o swoim losie, płakać  i na-
rzekać . Nie nalez y z yć  tak, jakby 
kaz dy dzien  był Wielkim Piątkiem. 
Nie da się długo ćierpieć . Gdyz  sens 
ćierpienia nie jest w ćierpieniu, ale 
w tym, by ćałym serćem dąz yć  do 
Zmartwyćhwstania.

za: www.pravmir.ru
tłum. diakon Piotr Makal

Mozaika przedstawiająca Zejście Chrystusa do otchłani – monaster Osios Loukas w Grecji
za: www.piombinos.blogspot.com
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Ku kon ćowi zbliz a się projekt 
„We Volunteer for Europe” w ra-
maćh europejskiego programu Era-
smus+. Ma on na ćelu us wiadomie-
nie młodym ludziom korzys ći pły-
nąćyćh z byćia wolontariuszem oraz 
przedstawienie moz liwos ći działan  
wolontariaćkićh.

W dniaćh 13–17 lutego grupa 
pięćiu ućznio w kl. IIg ućzestnićzyła 
w wymianie i działaniaćh projekto-
wyćh w Grećji. Ućzestnićy wyjazdu 
zapoznali się z działalnos ćią greć-
kićh organizaćji wolontarystyćz-
nyćh, poznali tradyćje i zwyćzaje 
swoićh ro wies niko w z Bałkan oraz 
ućzestnićzyli w ro z nego rodzaju 
warsztataćh.

Zorganizowano takz e mini-
konferenćję „Wolontariat dla nasto-
latko w” (28 marća), w kto rej wzięli 
udział: o. Jarosław Szćzerbaćz z 
Fundaćji „Nowa Wola”, Mariusz Da-
nieluk – praćownik Prawosławnego 
Os rodka Miłosierdzia Eleos oraz 
zagranićzni wolontariusze Eleosu. 
Podćzas wystąpien  zaprezentowano 
prawne i organizaćyjne aspekty 
wolontariatu, korzys ći (zaro wno 
materialne jak i niematerialne) pły-
nąće z byćia wolontariuszem oraz 
europejski program wymiany wo-
lontariuszy. Poruszono takz e zagad-
nienie wolontariatu jako ćnoty 
ćhrzes ćijan skiej i odpowiedzi na 
ewangelićzne wezwanie Chrystusa. 

Wolontariusze podczas działań projektowych: sadzenia krzewów na Bulwarach św. Jana Teologa i robienia budek dla ptaków

Europejski projekt „We Volunteer for Europe”

Wspomniano takz e o tym, z e wo-
lontariat moz e być  poćzątkiem ka-
riery zawodowej.

Kolejnym wydarzeniem, kto re 
miało miejsće 5 kwietnia, było wy-
konywanie sćhronien  dla zwierząt – 
budek lęgowyćh dla ro z nyćh gatun-
ko w ptako w.

Jednym z ostatnićh działan  pro-
jektowyćh było sadzenie ros lin na 
Bulwaraćh s w. Jana Teologa. Wielką 
pomoć w organizaćji wspo lnego 
sadzenia okazała p. Monika Kordiu-
kiewićz, praćownik Departamentu 
Oćhrony S rodowiska Urzędu Miej-
skiego w Białymstoku. Ze względu 
na pogodę odbyło się ono w ostat-
nim tygodniu kwietnia.

diakon Piotr Makal

Zagraniczni wolontariusze ELEOSu opowiadają o swoich doświadczeniach
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Rowo w w piątek. Spytany o plany 
na sobotę przeprosił, z e nie moz e 
w Słupsku ćelebrować  Liturgii (na 
ćo wszysćy ćzekalis my z rados ćią), 
poniewaz  musi wraćać  na niedzielę 
do Wroćławia. Tam wyszło, jak wy-
szło i nie ma zastępstwa, księz a ma-
ją zaplanowane i uzgodnione wćze-
s niej urlopy. Zdumiałem się, i to 
moćno: Ale przecież ja mogę poje-
chać! Nie chciałem Cię prosić, bo też 
masz urlop – odparł. A dla mnie był 
to podwo jny zaszćzyt – Władyka 
ćelebrował w Słupsku, ja miałem 
przyjemnos ć  słuz enia w katedrze, 
z kto rą byłem związany od ćzaso w 
s więćen .

Podćzas ostatniego pobytu 
w Słupsku, zeszłego lata, Władyka 
został u nas po Liturgii na obiad. 
W tym samym ćzasie w hospićjum 
lez ała Ania Pilawska, lekarz aneste-
zjolog, kto rą wraz z męz em, Sław-
kiem, władyka miał kiedys  okazję 
poznać  u nas na obiedzie. W przed-
dzien  odwiedziłem Anię i opowie-
działem o przyjez dzie Władyki do 
Słupska. Rano zadzwonił Sławek: 
Wiesz, może spróbuj poprosić włady-
kę, by po drodze do Rowów znalazł 
chwilkę na odwiedziny Ani. Ją by to 
mocno wsparło. Trzeba dodać , z e 
Władyka juz  wo wćzas ćzuł się bar-
dzo z le, z trudem się poruszał, ćho-
dzenie sprawiało mu bo l. Gdy wsia-
dalis my do auta, nies miało zapyta-
łem, ćzy byłaby taka moz liwos ć . Do 
pani Ani? Oczywiście. Jedziemy. Tra-
filis my akurat na ćzas niedzielnej 
Eućharystii, ćelebrowanej przez 
kapelana hospićjum, na gło wnym 
holu. Aby przejs ć  do pokoju Ani, 
musielis my przejs ć  obok tymćzaso-
wego ołtarza. Poćzekalis my, az  za-
kon ćzy się Ewangelia i ruszylis my. 
Wizyta była kro tka, ale bardzo 
owoćna. Wzruszająća to była sćena, 
gdy dwoje ćhoryćh ludzi (władyka 
poprosił, bym nie wyćhodził), s wia-
domyćh swego kon ća, rozmawiało 
ze sobą o rzećzaćh w z yćiu najwaz -
niejszyćh. Odćhodząć władyka bło-

gosławił Anię i raz jeszćze podkre-
s lił: Pani Aniu, najważniejsze to ra-
dość w środku. Taka radość mimo 
wszystko, to cała reszta nie jest tak 
dokuczliwa. Gdy wyćhodzilis my 
ponownie do korytarza, ćelebrans 
słysząć nas wyćhodząćyćh odwro ćił 
się akurat ze słowami: Przekażcie 
sobie znak pokoju, po ćzym pod-
szedł do nas i serdećznie nas us ći-
skał. Władyka miał łzy w oćzaćh.

Słowa te powto rzył podćzas 
ostatniego spotkania z dućhowien -
stwem naszej diećezji, w ramaćh 
tegoroćznyćh wielkopostnyćh reko-
lekćji. Widząć łzy w naszyćh oćzaćh 
dobitnie i z us miećhem (mimo bo lu, 
kto ry temu towarzyszył) kilkakrot-
nie powto rzył: Nie patrzcie na to, 
jakim mnie widzicie. W środku jest 
radość. A radość płynie z Eucharystii. 
To największe szczęście, największy 
skarb dla człowieka – Eucharystia. 
Wiedzielis my, z e tymi słowami się 
z nami poz egnał. I takim Go zapa-
miętamy.

Jadąć na otpiewanije Władyki do 
wroćławskiej katedry nie spodzie-
wałem się, z e smutek i poćzućie 
pustki zmieni się w tak wielką ra-
dos ć . Wraćająć, przepełniony tą 
wewnętrzną rados ćią nie ćzułem 
juz , z e wraćam z pogrzebu drogiego 
mi ćzłowieka. Mało tego, nagle zro-
zumiałem ewangelićzne słowa: 
A wasz smutek w radość się przemie-
ni (J 16,20). Us miećhałem się na 
samą mys l o tym, z e ludzie, kto rzy 
przybędą do Warszawy na pogrzeb 
ukoćhanego Władyki, jeszćze o tym 
nie wiedzą. Tak, Pasćha, tj, ćzas, 
kto rym odszedł nasz Władyka, był 
jedynym takim okresem, kto ry był 
w stanie sprawić , z e dramat ostat-
nićh dni Władyki i jego odejs ćie nie 
wywołała długotrwa-
łej i głębokiej z ałoby 
osieroćonej diećezji. 
Sława Bohu za wsio!
Christos Woskriesie,

Drogi Władyko!

o. Mariusz Synak

dokończenie ze str. 7.

Pamięci naszego Władyki Fragment pożegnalnego słowa
władyki Grzegorza

Niewątpliwie dzień dzisiejszy jest 
dniem bólu, dlatego że hierarcha 
i ojciec żegna się ze swymi dziećmi. 
Zawsze jest to moment najtrudniej-
szy, jednakże w wymiarze ludzkim. 
Optymizm chrześcijański mówi nam, 
że Władyka, odchodząc, pozostaje 
z nami. On nie był – On jest. Jest 
wciąż i będzie wciąż, będzie służył na 
innym poziomie, w innym wymiarze. 
Każdy, kto znał Władykę, może po-
wiedzieć, że […] jest to człowiek wiel-
kiego wymiaru, głębokiego intelektu 
i duchowości, wielkiej pokory. Jednak 
to, co jest najważniejsze, o czym mó-
wią święci ojcowie, a wśród nich Jan 
Chryzostom to to, że każdy prawdzi-
wy hierarcha w swoim sercu mieści 
cały lud Boży, który jest mu powie-
rzony. Bracia i Siostry, byliście 
w sercu Władyki i nie było wam tam 
ciasno. Każdy miał swoje miejsce […]. 
Władyka codziennie mógł oddać 
życie za każdego z was. I mógł to 
uczynić wielokrotnie w ciągu dnia. I 
to jest najwyższy wymiar posługi 
hierarchy, posługi każdego kapłana. 
My znaliśmy właśnie takiego Włady-
kę. W dzień i w nocy modlił się za nas 
i za cały świat. To, co napawa nas 
wielką nadzieją, to fakt, że Władyka 
odszedł właśnie w paschalny dzień. 
To mówi nam, jakie było Jego życie. 
[…] Widziałem jego wielki ból, wiel-
kie cierpienie. On rzeczywiście 
wszedł na krzyż, by tym radośniej 
odczuł Paschę Chrystusową. Bóg dał 
Mu takie szczęście. […] Władyko! 
Wiemy, że Bóg dał Wam być bardzo 
blisko, nie zapominajcie nas w swo-
ich świętych modlitwach, kiedy bę-
dziecie już przed tronem Najwyższe-
go. Wspominajcie nas, abyśmy także 
kroczyli drogą prawdziwego chrze-
ścijaństwa, […] abyśmy wszyscy spo-
tkali się w Królestwie Niebiańskim.

Pożegnanie władyki Jeremiasza z diecezją wrocławsko-szczecińską

Na str. 36 Władyka Jeremiasz oczami athoskich mnichów. Archiwum Bractwa.
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