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1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA BRACTWA 
 

W 2016 r. Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla 
i Metodego obejmowało swym zasięgiem działania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Główny Bractwa z siedzibą w Białymstoku, 
przy ul. L. Waryńskiego 30 koordynował działalność Kół Terenowych, 
zlokalizowanych na terenie sześciu diecezji Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego. 
 

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. w Stowarzyszeniu działały 
zarejestrowane następujące Koła Terenowe: 

1. Hajnowskie Koło Terenowe - 23 członków 
2. Siemiatyckie Koło Terenowe – 22 członków 
3. Ełckie Koło Terenowe – 18 członków 
4. Białostockie Koło Terenowe – 47 członków 
5. Warszawskie Koło Terenowe – 25 członków 
6. Słupskie Koło Terenowe – 18 członków 
7. Bielskie Koło Terenowe – 61 członków 
8. Rzeszowskie Koło Terenowe – od roku 2014 zawiesili działalność 
9. Gdańskie Koło Terenowe – 35 członków 
10. Koło Terenowe w Sanoku – 17 członków 
11. Koło Terenowe w Przemyślu - 25 członków 
12. Koło Terenowe w Krakowie – 30 członków 
13. Koło Terenowe w Łodzi – 31 członków 
14. Koło Terenowe w Lublinie - 43 członków 
15. Koło Terenowe w Kleszczelach - 24 członków 

 
Według stanu na 31.12.2016 r. liczba członków Bractwa wynosiła 419. 
 
Schemat struktury Stowarzyszenia przedstawiono poniżej: 
 
 
2. ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA 
 

Skład Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej na dzień 31 grudnia 
2016 r. przedstawiał się następująco: 
 
Zarząd Główny Stowarzyszenia: 

Bazyli Piwnik (Warszawa) – przewodniczący 
Andrzej Plewa (Białystok) – wiceprzewodniczący 
Jan Smyk (Białystok) – sekretarz 
Lucja Nimierowicz (Białystok) – członek 
Jerzy Maleszewski (Bielsk Podlaski) – członek 

 
Główna Komisja Rewizyjna: 

Roman Romaniuk – przewodniczący, 
Radosław Kowalczuk – członek 
Halina Leszczyńska– członek 
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Opiekunem duchownym Zarządu Głównego Bractwa od 13 października 
2015 r. jest o. prot. dr Adam Misijuk. 
 
 

3. ZARZĄDY KÓŁ TERENOWYCH STOWARZYSZENIA 
 

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. na terenie Polski istniało 15 Kół 
Terenowych Bractwa. Poniżej przedstawiono składy Zarządów Kół 
Terenowych i ich Komisji Rewizyjnych na koniec 2016 roku: 
 
3.1. Koło Terenowe w Hajnówce (powołane w 1992 r.) 

Zarząd 
Lucyna Ruszuk - przewodnicząca 
Nela Szczuka - skarbnik 
Jerzy Rygorowicz - sekretarz 

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

Opiekun duchowy: o. Marek Jurczuk 

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

Zarząd 
Halina Malesiak - przewodnicząca 
Alina Maliszewska – zastępca, 
sekretarz 
Katarzyna Wrona – skarbnik 

Komisja Rewizyjna 
Natalia Rubakha – przewodnicząca 
Halina Dziakowska – członek 

Opiekun duchowy: o. Łukasz Ławreszuk 

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

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

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

Opiekun duchowy: o. Rościsław Białomyzy 

 
3.4. Koło Terenowe w Białymstoku (powołane w 2005 r.) 

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

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

Opiekun duchowy: o. Sergiusz (Matwiejczuk) 
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3.5. Koło Terenowe w Warszawie (powołane w 2006 r.) 
Zarząd 

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

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

Opiekun duchowy: o. Andrzej Baczyński 

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

Zarząd 
NadiyaMateyuk – przewodnicząca 
Paulina Dyczkowska – sekretarz 
Halina Wróblewska – skarbnik 
Maria Azarko - członek 

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

Opiekun duchowy: o. Mariusz Synak 
 
 
3.7. Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim (powołane w 2007 r.) 

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

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

Opiekun duchowy: o. Teodor Wieremiejuk 

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

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

Komisja Rewizyjna 
Roman Lelko - przewodniczący 
Natalia Bojczyk – członek  
KristinaKiseleva - członek 

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

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

Komisja Rewizyjna 
Andrzej Augustyniak - przewodniczący 
Halina Krasnopolska – członek 
 

Opiekun duchowy: o. Dariusz Jóźwik  
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3.10. Koło Terenowe w Sanoku (powołane w 2014 r.) 
Zarząd 

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

Komisja Rewizyjna 
Jan Marczak - przewodniczący 
Maria Antonowicz - członek 
 

Opiekun duchowy: o. Jan Antonowicz 
 
3.11. Koło Terenowe w Przemyślu (powołane w 2014 r.) 

Zarząd 
Anna Drozd – Dańko – 
przewodnicząca 
Daria Kudłak – zastępca 
Sylwester Grabas – sekretarz 
Eugenia Nazar – skarbnik 
Jarosław Kołacz – członek 
Maria Korabiowska – członek 

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

Opiekun duchowy: o. Jerzy Mokrauz 

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

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

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

Opiekun duchowy: o. Jarosław Antosiuk 
 
3.13. Koło Terenowe w Łodzi (powołane w 2014 r.) 

Zarząd 
Magdalena Niewiadomska – 
przewodnicząca 
Marina Rzepecka – 
wiceprzewodnicząca 
Jurij Wodopianow – II 
wiceprzewodniczący 
Andrzej Łoś – sekretarz/skarbnik 

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

Opiekun duchowy: o. Eugeniusz Fiedorczuk 
 
3.14. Koło Terenowe w Kleszczelach (powołane w 2015 r.) 

Zarząd 
Halina Artysiewicz – przewodnicząca 
Joanna Jarocewicz – 
wiceprzewodnicząca 
Julianna Młodzianowska – sekretarz 
Jolanta Sielicka – członek 
Damian Wróblewski - członek 

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

Opiekun duchowy: o. Paweł Nikitiuk 
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3.15. Koło Terenowe w Lublinie (powołane w 2015 r.) 
Zarząd 

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

Komisja Rewizyjna 
Aleksander Kowalski – przewodniczący 
Dorota Szandecka – członek 
Sergiusz Bucharin – członek 

Opiekun duchowy: o. Jerzy Łukaszewicz 

 
 

4. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO - EDUKACYJNA 
 

W 2016 roku Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla 
i Metodego prowadziło działalność statutową związaną z upowszechnianiem 
oświaty i edukacji oraz tradycji i kultury, w środowisku prawosławnych 
mniejszości narodowych i wyznaniowych, zamieszkałych w Polsce. 
Najważniejsze zadania zrealizowane w 2016 roku przez Zarząd Główny 
Bractwa, we współudziale z Zarządami Kół Terenowych i innymi instytucjami 
cerkiewnymi i świeckimi były następujące: 

● Prowadzenie Zespołu Szkół Niepublicznych: Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku. 

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

● Otwarcie Niepublicznego Przedszkola św. św. Cyryla i Metodego 
w Hajnówce. 

● Organizacja konferencji, wykładów monograficznych, konkursów, 
wystaw i pokazów filmowych. 

● Realizacja projektów międzynarodowych z udziałem młodzieży 
i nauczycieli z ZSN św. św. Cyryla i Metodego. 
W maju 2016 r. gościliśmy w naszej szkole kilkadziesiąt osób – 
młodzież i nauczycieli z kilku krajów europejskich, którzy przyjechali 
z projektu „We Volonteer for Europe” realizowanego w ramach 
programu Erasmus+. Zgodnie z harmonogramem projektu nasi 
gimnazjaliści wraz z nauczycielami odwiedzili Włochy (kwiecień 2016). 
Projekt kończy się w sierpniu 2017 r. 
W Niepublicznym Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego jest 
realizowany także drugi projekt programu Erasmus+ pt. „Nowe 
horyzonty edukacji nieformalnej”. W toku projektu zaplanowane są 
m.in. dwa kursy zagraniczne. Pierwszy z nich odbył się w listopadzie 
na Malcie, drugi jest planowany w lipcu 2017 r. 

● Kontynuacja współorganizowania Wszechnicy Kultury Prawosławnej 
w Białymstoku 

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

Zespół Szkół Niepublicznych powołany na mocy Uchwały Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia z dnia 10 lipca 2013 r. rozwija się pod kierunkiem 
Dyrektora Pani mgr Leny Ławniczuk.  

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

Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek szkolny przy ul. L. Waryńskiego 
30 w Białymstoku, wydzierżawiony przez Zarząd Główny Bractwa od miasta 
Białystok na okres 25 lat, na mocy umowy użyczenia podpisanej 
13 listopada 2013 r. W grudniu 2016 r. podpisano aneks tej umowy na mocy 
którego pomieszczenia użyczane uprzednio Przedszkolu Samorządowemu 
Nr 14 zostały wydane w wyłączne użytkowanie ZSN św. św. Cyryla 
i Metodego. 

Poniżej podano informacje statystyczne i prognozy związane 
z rozwojem Szkoły i Gimnazjum. W związku z reformą szkolnictwa, od roku 
szkolnego 2017/2018 następuje wygaszanie gimnazjum. 
 
Tabl. 1. Rozwój prowadzonej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku 
Okres 
Rok 

szkolny 

Siedziba Szkoły Oddziały 
i uczniowie 

Dyrektor Liczba 
nauczycieli 

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

Klasa 1 
8 uczniów Anna Smyk Kojło 8 

2008/2009 
Politechnika  
Białostocka, 
ul. Zwierzyniecka 12 

Klasa 1 i 2 
14 uczniów Lena Ławniczuk 12 

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

Klasy 1, 2 i 3 
29 uczniów Lena Ławniczuk 18 

2010/2011 j. w. Klasy 1-4 
45 uczniów Lena Ławniczuk 22 

2011/2012 j. w. Klasy 1-5 
58 uczniów 

Od 01 .01.2012 
Renata Ostapczuk 29 

2012/2013 j. w. Klasy 1-6 
74 uczniów 

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

33 

2013/2014 Budynek własny 
od 17 listopada 2013r. 

Klasy 1-6 
81 uczniów Lena Ławniczuk 33 

2014/2015 

Własny budynek 
szkolny w Białymstoku 
przy ul. Waryńskiego 
30. 

Klasy 1-6 
109 uczniów Lena Ławniczuk 42 
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2015/2016 j. w. Klasy 1-6 

122 uczniów Lena Ławniczuk 42 

 
2016/2017 j. w. Klasy 1-6 

116 uczniów Lena Ławniczuk 39 

Prognoza 
na rok 
szkolny 

2017/2018 

j. w. Klasy 1-7 
156 uczniów Lena Ławniczuk 39 

 
 

 
Wykres. 1. Liczba uczniów uczących się w Niepublicznej Szkole Podstawowej św. św. Cyryla 
i Metodego w Białymstoku. 
 
 
Tabl. 2. Rozwój prowadzonego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Niepublicznego 
Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku 

 
Okres 

Rok szkolny 

Siedziba 
Szkoły 

Oddziały 
i 

uczniowie 
Dyrektor 

Od 1 września 2013r. 

Własny budynek 
szkolny w 

Białymstoku przy ul. 
L. Waryńskiego 30. 

Klasa 1 
10 uczniów LenaŁawniczuk 

2014/2015 j. w. Klasy 1-2 
22 uczniów LenaŁawniczuk 

2015/2016 j.w. Klasy 1,2,3  
35 uczniów LenaŁawniczuk 

2016/2017 j.w. Klasy 1,2,3  
37 uczniów LenaŁawniczuk 

Prognoza na rok szkolny 
2017/2018 j.w Klasy 2,3 

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

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

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

Latem 2015 r. rozpoczęły się prace nad przeniesieniem biblioteki 
szkolnej do nowych wyremontowanych w tym celu pomieszczeń. Obecnie 
zbiory biblioteczne składają się z ponad 6000 woluminów. Biblioteka 
wzbogaciła się także o książki zakupione w ramach projektu „Książki 
naszych marzeń” dofinansowanego ze środków Wojewody Podlaskiego. Nowa 
biblioteka stała się bardzo przyjaznym dla uczniów miejscem, w którym 
z przyjemnością spędzają czas. 

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

Na przełomie roku 2015 i 2016 w szkole został przeprowadzony 
kapitalny remont pomieszczeń kuchennych. Wymieniono wszelkie instalacje, 
wyremontowano ściany i podłogi oraz przynależne do kuchni pomieszczenia 
w piwnicy. Zakupiono wszelkie niezbędne do gotowania urządzenia. Kuchnia 
stała się nieodłącznym elementem życia szkoły od 1 kwietnia 2016 r. Dzięki 
tej zmianie wszyscy uczniowie korzystają z pysznych szkolnych obiadów. 
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Bardzo ważną inwestycją przeprowadzoną na przełomie 2016 i 2017 r. 
było ocieplenie stropodachu budynku szkolnego. W pomieszczeniach 
na drugim piętrze budynku jest zdecydowanie cieplej. 

Liczne grono nauczycieli Szkoły realizowało bardzo ciekawy program 
nauczania. 

W 2016 r., oprócz przedmiotów obowiązkowych, nauczane były 4 języki 
obce: obowiązkowo – angielski i rosyjski oraz do wyboru - białoruski lub 
ukraiński. Realizowane były zajęcia sportowe, dzieci uczęszczały na naukę 
pływania, naukę tańca, grę w szachy. Prowadzony przez nauczyciela tańca 
zespół swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne, m.in.: wizytę 
Dyrektora Centrum Kulturalnego Białorusi pana Mikhaiła Rybakowa oraz 
Radcy Ambasady Białorusi w RP pana Jurija Kałabuhowa. Młodzież 
z zespołu tanecznego ma możliwość odbywania prób w specjalnie dla nich 
zaadoptowanym pomieszczeniu. Od 2016 r. organizowana jest w szkole 
ciesząca się coraz większym powodzeniem Gala Tańca, w której biorą udział 
wszyscy uczniowie. Odbywały się próby chóru szkolnego prowadzonego przez 
p. Alę Kamieńską. Podopieczni pani Ali wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół 
wzięli udział w dorocznym przeglądzie kolęd – XXXV Wieczorach Kolęd 
Prawosławnych 2017, który odbył się Operze i Filharmonii Podlaskiej, 
zdobywając uznanie publiczności. Szkoła gościła w swoich progach 
znakomitych gości włączając w to ambasadora Białorusi. Dzieci chętnie 
angażowały się także w zajęcia artystyczne prowadzone przez wychowawców 
świetlicy szkolnej. Nauczyciele organizowali dużo wyjazdów edukacyjnych 
oraz różnego rodzaju spotkań z interesującymi ludźmi. 

We wrześniu 2015 r. w ZSN św. św. Cyryla i Metodego powstała 
szkolna drużyna zuchowa, do której należy ponad 20 dzieci. Zbiórki 
harcerskie cieszyły się dużym zainteresowaniem, a harcówka, poza 
zbiórkami, wykorzystywana była także na próby szkolnego zespołu 
muzycznego, tętniła życiem. 

W ZSN św. św. Cyryla i Metodego w marcu 2016 r. odbył się etap 
centralny ogólnopolskiego Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewno-
słowiańskich, w którym nasi uczniowie zajęli wysokie lokaty i otrzymali 
wyróżnienia. 

Szkoła realizowała kilka projektów finansowanych z funduszy 
zewnętrznych. W ramach projektu „Erasmus+” w trakcie realizacji zadania 
„We Volontreer for Europe” uczniowie naszego Gimnazjum w dniach 9–
13 maja 2016 r. mieli okazję podejmować w szkole grupę uczniów 
i nauczycieli z Turcji, Grecji, Rumunii, Włoch i Portugalii. W trakcie pobytu 
w Polsce goście zapoznali się z działalnością m. in. Prawosławnego Ośrodka 
Miłosierdzia ELEOS, Radia Orthodoxia, Fundacji Nowa Wola. Odwiedzili 
także Nadleśnictwo Żednia, gdzie uczestniczyli w akcji sprzątania lasu. 
Zagraniczni goście byli zachwyceni ciepłym przyjęciem oraz doskonałą 
organizacją, które przygotowali im nasi uczniowie wraz z mającymi nad 
wszystkim pieczę opiekunami projektu. Uczniowie uczestniczyli 
w zorganizowanych warsztatach, dzięki którym poznali tajniki programów 
Movie Maker oraz Photoshop. W wolnym czasie zwiedzali Białystok i okolice 
i integrowali się z uczniami polskiej szkoły. 
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Zorganizowany po raz trzeci w ZSN św. św. Cyryla i Metodego „Miejski 
Konkurs Piosenki Rosyjskiej” cieszy się niezmienną popularnością wśród 
szkół białostockich. Umożliwia prezentację talentów muzycznych 
i językowych uczestników, pogłębienie zainteresowań oraz doskonalenie 
umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży, kształtowanie postawy 
otwartości i tolerancji wobec innych narodów (w tym ich języka i kultury). 
Część nagród była finansowana w ramach projektu „III Miejski Konkurs 
Piosenki Rosyjskiej” ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku. Konkurs 
jest doskonałą okazją do reklamy szkoły. 
 
4.3. Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w 
BielskuPodlaskim 
 

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

Rok sprawozdawczy 2016 objął w przedszkolu II semestr roku 
szkolnego 2015/2016 oraz I semestr roku szkolnego 2016/2017. 

II semestr roku szkolnego 2015/2016 w przedszkolu powitało 
107 dzieci w czterech grupach wychowawczych, natomiast rok szkolny 
2016/2017 rozpoczęła grupą 121 dzieci w 5 grupach wychowawczych. 

W przedszkolu oprócz realizowania podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego zgodnie z wymogami ministra oświaty,  
realizowano wiele własnych programów wspomagających wszechstronny 
rozwój dzieci. 

Jednym z takich zadań realizowanych w przedszkolu od kilku lat 
Rozwoju duchowego i religijnego dzieci. W ramach tego programu 
realizowano: 

● wyjścia do cerkwi na nabożeństwa i przystąpienie dzieci do Komunii 
Świętej 

● wyjazdy dzieci na pielgrzymki: do Skitu w Odrynkach oraz na św. Górę 
Grabarkę 
Dzieci wzięły udział w X edycji konkursu recytatorskiego „Spotkania 

z poezją i prozą religijną o tematyce paschalnej” – I miejsce zajęła Nina 
Niczyporuk. 

Dzieci z zespołu LANOK uczestniczyły w święcie Bielskiej Ikony, 
a w okresie świąt Bożego Narodzenia występowały z programem kolędniczym 
podczas XX Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej oraz w XXIV rocznicę 
przeniesienia relikwii św. Męczennika Młodzieńca Gabriela w cerkwi 
św. Ducha w Białymstoku. Dzieci brały udział w XV Wieczorach Muzyki 
Cerkiewnej w BDK oraz wieczorze Kolęd w BDK i Hajnowskich Spotkaniach 
z Kolędą Prawosławną – I miejsce zajął zespół LANOK. 

Kolędowanie przedszkolaków rozbrzmiewało także w Domu Pomocy 
Społecznej w Czerewkach i na Ekumenicznym Wieczorze Kolęd i pastorałek 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W Przedszkolu zorganizowano uroczystą 
Wigilię z przygotowaniem wigilijnych potraw i śpiewaniem kolęd. 
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W trakcie zajęć realizowano również program edukacji regionalnej 
„W naszej Podlaskiej Krainie” w ramach tego programu podejmowano 
następujące działania: 

● Cykl warsztatów etnograficznych w muzeum pt. „Co się kryje 
w wiejskiej izbie”, tworzenie wyrobów z gliny pt. „Rękodzieło ludowe”, 
oraz zajęcia warsztatowe i wykonanie zdjęć w strojach ludowych 
pt. „W babcinym kufrze” 

● W konkursie recytatorskim „Rodnaje słowa” w eliminacjach 
centralnych I miejsce zajęła Julianna Szczykowska, a wyróżnienie 
Borys Dąbrowski 

● W konkursie „Piosenka białoruska”-II miejsce w eliminacjach 
centralnych zajął zespół LANOK  

● W ramach współpracy ze Związkiem na Rzecz Edukacji i Promocji 
Kultury Białoruskiej zespół przedszkolny LANOK wystąpił ze swoim 
repertuarem podczas corocznej imprezy pt. „MajowyjaSustreczy” 
w Szczytach” 

● Dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym „Poznaj Białoruś” – 
I miejsce zajęła Zuzanna Mironkiewicz. 

● Dzieci wyjeżdżały do Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce. 
● Udział dzieci w konkursie recytatorskim pt. „Trójgłos poetycki” – 

recytacja wierszy w jęz. białoruskim – I miejsce zajęła Julianna 
Szczykowska, II miejsce Nina Niczyporuk, III miejsce Nikola Hołodok . 
 
W ramach rozwoju zainteresowań dzieci podejmowano wiele 

inicjatyw, dzieci uczestniczyły w wielu przedsięwzięciach: 
● Teatrzyki i spektakle teatralne: „Nie ma jak w domu”, „Fernando 

przepędza lenia”, „Magiczna książka” 
● W ramach współpracy z Fundacją Teatru CZEREVO aktorzy teatru 

czytali dzieciom w przedszkolu bajki po swojmu, w ramach przeglądów 
teatralnych ODE przedstawiono dzieciom bajkę „Ołowiany żołnierzyk”, 
teatrzyk pt. „Tymoteusz Rymcimci”, spektakl teatralny pt. „Czerwony 
Kapturek” 

● Dzieci starsze wyjeżdżały do Teatru Lalek na sztukę pt. „Kopciuszek” 
● Udział dzieci w konkursie recytatorskim „O złotą różdżkę Dobrej 

Wróżki” – I miejsce Julianna Szczykowska, II miejsce Nikola Hołodok . 
● Dzieci uczestniczyły również w cyklu audycji muzycznych: „Kosmiczne 

piosenki”, „Muzyczne sandały pędzącej strzały”, „O chochliku który 
chciał zepsuć święta” 
 
Odbyło się wiele uroczystości i imprez poza terenem przedszkola. 

● Uroczystość ogólnoprzedszkolna „Bohatywieczar” –dzieci prezentowały 
kulturę regionalną. 

● Dzień sportu i rodziny – wyjazd dzieci do Parcewa na plac Ochotniczej 
Straży Pożarnej – poznanie sprzętu strażackiego, spotkanie ze 
strażakami, gry i zabawy sportowe na placu, spotkanie przy grillu. 

● Dzień Matki – część artystyczna dla mam przygotowana w każdej 
grupie wychowawczej. 

● Dzień Dziecka – dmuchańce i wata cukrowa na placu przedszkolnym. 
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● Uroczystość przedszkolna „Pasowanie na przedszkolaka” 
● Uroczysta Wigilia w przedszkolu. 
● Dzień Babci i Dziadka 
● Choinka Noworoczna 
● W ramach edukacji ekologicznej dzieci wyjeżdżały do „Ziołowego 

Zakątka” w Korycinach 
● Pieczenie świątecznych pierników w restauracji „Ratuszowa” 

 
W ramach współpracy ze środowiskiem: 

● Z Bielskim Domem Kultury – występ dzieci podczas św. Niepodległości 
z programem „Historia bliska naszym sercom” - historia życia 
św. Gabriela. 

● Z Miejską Biblioteką Publiczną – zajęcia warsztatowe pt. „Wiosna”  
● Współpraca z Białoruskim Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym 

w Białymstoku – udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, 
muzycznych i teatralnych. 

● Powiatową Komendą Policji – wyjście na komendę policji, spotkania 
z policjantami w przedszkolu. 

● Z bielskim muzeum – warsztaty etnograficzne, wystawy itp. 
● Ze Związkiem na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej 

w Szczytach – Dzięciołowie – warsztaty ikonograficzne, piknik 
rodzinny. 
 
Ponadto w przedszkolu w ramach profilaktyki zdrowia zorganizowano 

spotkanie z dietetyczką, z lekarzem rodzinnym, z pielęgniarką – higienistką, 
ze stomatologiem. Przeprowadzono profilaktyczne badanie wzroku dla 
wszystkich dzieci powyżej 3 roku życia 

Przedszkole jest dobrze postrzegane w środowisku, w rankingu 
bielskich przedszkoli plasuje się na pierwszym miejscu jako najlepsze 
przedszkole. Liczba dzieci chętnych do przedszkola jest czterokrotnie wyższa 
niż liczba miejsc w przedszkolu. 

 
Tabl. 3. Rozwój Niepublicznego Przedszkola św. młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim 

Okres Liczba oddziałów Liczba dzieci Dyrektor 
2007/ 
2008 Oddział 1 25 dzieci Nadzieja Załuska 

2008/ 
2009 Oddziały 1-2 49 dzieci 

Walentyna 
Mielnik -Nikołajuk 

(od 1.04.2009) 
2009/ 
2010 Oddziały 1- 3 79 dzieci Walentyna 

Mielnik -Nikołajuk 
2010/ 
2011 Oddziały 1 - 4 100 dzieci Walentyna 

Mielnik -Nikołajuk 
2011/ 
2012 Oddziały 1-4 110 dzieci Walentyna 

Mielnik -Nikołajuk 
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2012/ 
2013 Oddziały 1-4 110 dzieci Walentyna 

Mielnik -Nikołajuk 

2013/ 
2014 Oddziały 1-4 110 dzieci Walentyna 

Mielnik -Nikołajuk 

2014/ 
2015 Oddziały 1-4 110 dzieci Walentyna  

Mielnik - Nikołajuk 

2015/ 
2016 Oddziały 1-4 107 dzieci Walentyna  

Mielnik - Nikołajuk 

2016/ 
2017 Oddziały 1-5 121 dzieci Walentyna  

Mielnik - Nikołajuk 

2017/ 
2018 Oddziały 1-4 110 dzieci Walentyna Mielnik-Nikołajuk 

 

 
 
Wykres 3. Liczba dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola św. młodzieńca 
Gabriela w Bielsku Podlaskim 
 
4.4. Niepubliczne Przedszkole św. św. Cyryla i Metodego 
w Hajnówce. 
 

Chcąc kontynuować sukces odniesiony w Bielsku Podlaskim, Zarząd 
Główny Bractwa podjął decyzję o utworzeniu przedszkola także w Hajnówce. 
Do czasowego zarządzania przedszkolem wyznaczono dyrektor przedszkola 
w Bielsku Podlaskim Walentynę Mielnik-Nikołajuk. Do pomocy w 
zarządzaniu placówką została także wyznaczona Anna Muskała, która objęła 
funkcję wicedyrektora. 

Przedszkole mieści się w budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką 
Języka Białoruskiego. W zaadoptowanych do tego celu pomieszczeniach 
przedszkole funkcjonuje od 1 września 2016 r. 

Ważnym momentem w życiu przedszkola było ślubowanie, które 
w dniu 16 października 2016 r. złożyło siedmioro przedszkolaków, oficjalnie 
rozpoczynając swoją przygodę w świecie nauki i zabawy. Uroczystość 
zaszczycił swoją obecnością Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa wraz 
z cypryjskim biskupem Karspali Krzysztofem. Brackie przedszkole 
w Hajnówce wychowuje dzieci wg najwyższych standardów pedagogicznych, 
nie zapominając przy tym o silnym akcencie na wartości chrześcijańskie 
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i pamięć o tym kim jesteśmy, skąd pochodzimy i kim byli nasi przodkowie. 
Dzieci pod kierunkiem nauczycielek rozwijają się także wokalnie oraz 
plastycznie – podczas zajęć z sensoplastyki. Przedszkolaki realizują podstawę 
programową wychowania przedszkolnego i przygotowywane są do nauki w 
szkole. Wszystkie dzieci korzystają także z zajęć na miejskiej pływalni. Pod 
koniec 2016 r. rozpoczęto prace nad uruchomieniem strony internetowej 
przedszkola, która obecnie funkcjonuje bardzo dobrze, dokumentując 
codzienne życie przedszkola (www.przedszkolecim.pl). 

 
4.5. Współorganizacja Wszechnicy Kultury Prawosławnej 
 

W 2016 r. i 2017 r. Zarząd Główny Bractwa kontynuował 
współorganizację wykładów Wszechnicy Kultury Prawosławnej 
w Białymstoku. 

Za organizację i prowadzenie Wszechnicy w roku 2016/2017 był 
odpowiedzialny o. dr Andrzej Kuźma. Współorganizatorami Wszechnicy była 
Diecezja Białostocko-Gdańska i Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu 
w Białymstoku. 

W roku akademickim 2016/2017 r., w siedzibie Centrum Kultury 
Prawosławnej w Białymstoku odbyły się następujące wykłady: 

 
•24 października 2016 r., godz. 18.00 
Wykład inauguracyjny. Bieżeństwo 1915 r. Nasza historia. 
Aneta Prymaka-Oniszk, dziennikarka. Prelekcja połączona z promocja 
książki, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy. 
 
• 28 listopada 2016 r., godz. 18.00  
Trudności językowe i problem ujednolicenia terminologii prawosławnej 
w języku polskim. 
o. dr hab. Marek Ławreszuk, Kierownik Katedry Teologii Prawosławnej UwB. 
Prelekcja połączona z promocją słownika: Specyfikacja polskiej terminologii 
prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni. 
 
• 29 grudnia 2016 r., godz. 18.00  
90 lat od powrotu Łemków do prawosławia. 
JE Paisjusz, Biskup Gorlicki i Przemyski 
 
• 30 stycznia 2017 r., godz. 18.00 
Święty i wielki Sobór Kościoła Prawosławnego Kreta 2016. Przebieg 
i rezultaty Soboru. 
o. dr Andrzej Kuźma, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, 
Prawosławne Seminarium Duchowne. 
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• 20 lutego 2017 r., godz. 18.00 
Zdrowie człowieka jako wyraz harmonii duszy i ciała. 
o. dr Piotr Pietkiewicz, Parafia Wszystkich świętych w Białymstoku 
 
• 27 marca 2017 r., godz. 18.00 
Krzyż i cierpienie w liturgicznym ujęciu trzeciej niedzieli postu. 
o. Adam Magruk 
 
• 24 kwietnia 2017 r., godz. 18.00 
„Pieśń niemilknąca wspólnie śpiewając” – Śpiew anielski jako źródło 
śpiewu cerkiewnego”. 
dr Marcin Abijski 
 

4.6. Wykłady monograficzne w Kołach Terenowych Bractwa 
 

W 2016 r. w jednostkach Stowarzyszenia były organizowane wykłady 
monograficzne oraz prelekcje na tematy związane z wiarą, tradycją i historią 
prawosławia i kulturą narodów prawosławnych. Przedsięwzięcia te były 
organizowane zarówno w Centrum Kultury Prawosławnej w Białegostoku, jak 
i w siedzibach Kół Terenowych Bractwa. Wykaz wybranych wykładów 
zorganizowanych przez Bractwo w 2016 r. zestawiono poniżej. 
 
Tabl. 4. Wykaz wybranych wykładów zorganizowanych w Kołach Bractwa w 2016 r. 

Temat seminarium/wykładu Organizator/miasto 
prowadzący Data 

 
1.Historia parafii św. Jana Teologa 
w Białymstoku. 
2.informacja n/t spotkania Patriarchy 
Cyryla i papieża Franciszka  
3. „50-lecie Irmołogionu supraskiego” 

Koło w Białymstoku 
 

ks. Marek Wawreniuk 
 
 

Aleksy Mularczyk 
o. Sergiusz Matejczuk 

 
 

11. 2016 
 
 

01-02. 2016 
11.2016 
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1.Wielki Kanon Pokutny św. 
Andrzeja z Krety 

2.Znaczenie i symbolika Utensylii 
Liturgicznych. 

3.Duchowe i liturgiczne znaczenie 
Sakramentu Spowiedzi (Pokuty) 
i świętego priczastija 

4.Żywienie dietetyczne 
i ziołolecznictwo. 

5.Post Filipowy. 

Koło w Bielsku 
Podlaskim 
 
o. TedorWieremiejuk 

o. Jarosław 
Ciełuszecki 

 
 
o. Teodor Wieremiejuk 
o. Krzysztof 
Wojcieszuk 
o. Teodor Wieremiejuk 

 
 
 

06.03.2016 
 

27.03.2016 
 
 

16.04.2016 
 

13.11.2016 
27.11.2016 

 

1. Ławra Poczajowska i inne świątynie 
prawosławne na terenie Ukrainy 
Zachodniej. 

2. Św. PantelejmonWielkomęczennik i 
uzdrowiciel oraz sakrament 
Namaszczenia Świętym Olejem 
(Soborowanije). 

3. Metropolita Hilarion (Iwan 
Ohijenko) – życie i twórczość. 

4.MychajłoHruszewśkyj w historii 
Ukrainy. 

Koło w Sanoku 
 
 
Marianna Jara	
	

o. prot. Julian 
Felenczak 

 

Michał Gocko 

 

dr Grzegorz 
Kuprianowycz 

2016 

 
 
1. Chrzest Pański objawieniem światu 
Chrystusa i Świętej Trójcy 
2. Starotestamentowa zapowiedź 
tajemnicy Krzyża i Paschy. 
3. Droga Królestwa „Ja jestem drogą, 
prawdą i życiem” (Jan 14,4-6) 
4. Święta tradycja źródłem 
prawosławnej wiary. Jej wewnętrzne 
i zewnętrzne formy. 
5. Prawosławne nabożeństwo Niebem 
na ziemi. 
6. Człowiek obrazem i podobieństwem 
Boga. 

Koło 
w Siemiatyczach 

 
o. Rościsław Białomyzy 

 
o. Rościsław Białomyzy 

 
o. Rościsław Białomyzy 

 
 

o. Rościsław Białomyzy 
 

o. Rościsław Białomyzy 
 

o. Rościsław Białomyzy 

 
 
 
14.02.2016  
 
10.04.2016 
 
22.05.2016 
 
 
11.09.2016 
 
06.10.2016 
 
18.12.2016 

 
1. „Modlitwa św. Efrema Syryjczyka” 
 
 

Koło w Słupsku 
o.Mariusz Synak 

 
 

 
13.03.2016 
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2. Relacja z pobytu w monasterach na 
Krecie połączona z prezentacją 
slajdów 
3. Relacja z podróży po Morzu 
Śródziemnym (Grecja, Turcja) 
połączona z prezentacją slajdów 

Elena Synak 
 
 
 

o. Mariusz Synak 

20.03.2016 
 
 
 

09.10.2016 

 
1. Proskomidia. Wprowadzenie do 
Liturgii. 
2. Staroruskie Księgozbiory Anastazji 
Tymińskiej. „OstromirowoJewangilije” 
3. Święty Sobór Prawosławny Kreta 
2016 r. 

Koło w Łodzi 
 

o. Jakub Dmitruk 
 

Anastazja 
Tymińska 
 
abp Szymon 

 
 

31.01.2016 
 
 

13.03.2016 
 

05.10.2016 

1.Rola dziedzictwa kulturowego św. 
św. Braci Cyryla i Metodego 
w warunkach współczesnej Europy. 
2. Cerkwie w dawnej Warszawie. 
 
3. Sytuacja cerkwi prawosławnej 
przed Unią. 
4. Unia Brzeska 1596 r. 
5. Św. Atanazy Brzeski i św. Hiob 
poczajowski. 

Koło w Warszawie  
 

prof. Aleksander 
Naumow 

o. dr Doroteusz 
Sawicki 

o. dr Adam Misijuk 
prof. Antoni 
Mironowicz 

o. dr Doroteusz 
Sawicki 

 
 
 

luty 2016 
 

luty 2016 
grudzień 2016 

 
grudzień 2016 

 
grudzień 2016 

 
1.Żywoty świętych. 
2.Wydarzenia historyczne. 
3.Dzieje miejscowych cerkwi 
prawosławnych. 

Koło w Krakowie 
 

Bratczycy 

 
2016  

 
1. Chrześcijańskie wartości 
w psychoterapii. 
2. Życie monastyczne w Rumunii 
 
3.Odrodzenie życia prawosławnego we 
współczesnej Serbii. 
 
4. Opowieść o podróży z Polski nad 
Jezioro Bajkał. 
5. Starożytny Perikon i bułgarscy 
tytani ducha. 
6. Wyciszenie wewnętrzne jako 
obowiązek i dar prawosławnego 
chrześcijanina. 
7. Chrześcijańskie wartości 
w praktyce psychoterapeutycznej. 

Koło w Lublinie 
 

Aleksander Czop 
Archimandryta 

Dumitru Cobzaru, 
dr teologii Laurin Rus 
Archimandryta Stefan 

Šarić 
 

Piotr Masicz 
 

dr Kamen Rikev 
prof. Krzysztof 

Leśniewski 
 

Aleksander Czop 
 

 
 

17.01.2016 
14.02.2016 

 
28.02.2016 

 
 
 

03.04.2016 
 

09.10.2016 
 

06.11.2016 
 

04.12.2016 
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8. Wielki Sobór Prawosławny-
konkluzje. 

abp Abel 18.12.2016 

4.7. Pokazy filmów o tematyce związanej z prawosławiem. 
 

W 2016 r. Koła Terenowe Bractwa zorganizowały wiele pokazów 
filmowych o tematyce religijnej, historycznej i dotyczącej duchowości, 
tradycji i kultury prawosławnej. Pokazy były połączone z dyskusją na tematy 
poruszone w filmach. W tablicy poniżej zestawiono informacje o pokazach 
filmowych w kilku Kołach Terenowych Bractwa. 

 
 

Tabl. 5. Wykaz wybranych pokazów filmowych zorganizowanych w Kołach Bractwa w roku 
2016 

Tytuł filmu Koło terenowe Data projekcji 
1.„Sieroża” - pokaz filmu połączony 
z debatą o tragedii w Zaleszanach. 
2. „Liturgia” wyświetlenie filmu 
wzbogacone o komentarz o. Marka 
Jurczuka 

Hajnówka 
05.03.2016  

 
25 i 27.09.2016  

1. Spasi i sochrani. 
2. Święta Góra Atos. Siemiatycze 

 
06.03.2016  
03.07.2016 

1. Jan Chrzciciel 
2. Wielki Post 
3. Pritczy I i II cz. 
4. Ze wszystkimi mieć pokój – film 
o Metropolicie Sawie 
5. Pop 
6. Monaster na św. Górze Grabarce 
7. Forpost 
8. Światitielinasziej ziemi: Gieorgij 
Koninski, AfanasijBriestskij, Pawlin 
Mogilewski. 

Warszawa 2016 

1. Ostrov 
2. Monach i bies Słupsk 22.10.2016 

20.11.2016 

1. Film o Ziemi świętej 
2. Fim o Ławrze Poczjewskiej Kleszczele 2016 

1.Oстров 
2.Форпост 
3.Притчи. 1, 2 
4.Пояс Пресвятой Богородицы 
5.Relikwie Św. Spirydona w Polsce 

Bielsk 
Podlaski 

24.01.2016 
27.03.2016 
29.05.2016  
04.09.2016 
13.11.2016 

 



21 

4.7. Wystawy związane z prawosławiem 
 
Koło z Warszawy. W ramach obchodów jubileuszu X-lecia działalności 
bratczyki z Warszawy przygotowali przepiękną wystawę 70 archiwalnych 
zdjęć świątyń dawnej Warszawy. Większość cerkwi pokazanych na 
fotografiach nie zachowała się do naszych czasów – fotografie te stanowią 
więc tym większą wartość. Autorzy wystawy przedstawili ją szerokiemu 
gremium podczas konferencji, która odbyła się w Warszawie w dniu 
20 lutego 2016 r. Obecnie plansze tej wystawy dekorują kaplicę obok 
budującej się cerkwi HagiaSophia w Warszawie. 
 
Koło z Łodzi. 23.03.2016 r. w Muzeum Miasta Łodzi Oddział Religii i Kultur 
zorganizowano wystawę „Kolory Prawosławia”. Otwarciu wystawy towarzyszył 
wykład JE Arcybiskupa Szymona oraz koncert chóru katedry św. Aleksandra 
Newskiego w Łodzi. 
 
Koło z Hajnówki zorganizowało wystawę ikon białoruskich. Ikony zostały 
przywiezione do Hajnówki 25.12.2016 r. Otwarcie wystawy miało miejsce 
w dniu 12.01.2017 r. 

 
4.8. Konkursy wiedzy o prawosławiu 
 
 Koło terenowe w Lublinie, zorganizowało konkurs plastyczny: „Ikona 
jako okno rozmowy z Bogiem” w ramach festiwalu „Wschodniosłowiańskie 
Dziedzictwo Kulturowe Lublina”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Odbył się pod patronatem JE Arcybiskupa Abla. Wzięło 
w nim udział kilkadziesiąt osób, przyznano 9 nagród rzeczowych. 
 
4.9. Działania wspomagające działalność edukacyjną 
 
4.9.1. Akcja stypendialna 

 
Kilkoro uczniów ze szkoły św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku ze 

względu na trudną sytuację materialną, uzyskało umorzenie opłat czesnego. 
 
4.9.2. Organizacja spotkań edukacyjnych: 
 
Koło Terenowe w Hajnówce 
 W dniach 21 i 28 lutego 2016 r. pod patronatem koła terenowego 
Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego 
w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się warsztaty tańca i śpiewu 
tradycyjnego „Dawajtezaśpiwajem razom”. 
 20 marca 2016 r. koło w Hajnówce zorganizowało promocję książki 
Doroteusza Fionika„Bieżeństwo. Droga i powroty 1915-1922.” 
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Koło Terenowe w Białymstoku: 
W styczniu 2016 r. koło w Białymstoku zorganizowało promocję 

książki autorstwa Pawła Kataszczenko „Płoń świeco życia”  
W maju 2016 r. przy wsparciu o. Jarosława Jóźwiaka oraz 

zaangażowaniu Zarządu Koła w Topilcu dla członków koła wystawiono 
spektakl „Zatopieni w historii”. 

„Spektakl „Popieł i Pamiat' 1946” w listopadzie 2016 r. Członkowie 
koła mieli możliwość obejrzeć dzięki Fundacji Czrevo, Teatrowi 
Dramatycznemu w Białymstoku i zarządowi Koła. 
 
4.9.3. Wyjazdy edukacyjne 
 
Koło terenowe w Łodzi, 21.05.2016 r. zorganizowało wyjazd dzieci 
i młodzieży wraz z rodzicami z łódzkiej parafii św. Aleksandra Newskiego do 
Warszawy. Opiekę duchową w czasie wycieczki sprawował o. Jakub Dmitruk. 
Program wycieczki obejmował uczestnictwo w Świętej Liturgii w Katedrze 
Metropolitarnej św. Marii Magdaleny, wizytę w Centrum Kultury 
Prawosławnej oraz Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Nie 
zabrakło też czasu na warszawską starówkę i Zamek Królewski. 
 
 
5. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA BRACTWA 
5.1. Kwartalnik „BIULETYN INFORMACYJNY” 
 

W 2016 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia kontynuował wydawanie 
kwartalnika „BIULETYN INFORMACYJNY” w nakładzie 1,5 tys. egzemplarzy 
zawierającego referaty historyczno-religijne, kulturalne i społeczne oraz 
wiadomości z życia Bractwa. Od 2008 roku Biuletyn jest oficjalnie 
zarejestrowany jako czasopismo z numerem ISSN 1899 – 0851. 

Wydawcą Biuletynu jest Zarząd Główny Bractwa, redakcją natomiast 
zajmowali się Aleksy Kordiukiewicz, Marcin Abijski, i odpowiadający za skład 
diakon Piotr Makal. W 2016 r., druk Biuletynu wykonywany był przez 
drukarnię Bieldruk. Biuletyn był rozprowadzany nieodpłatnie drogą 
pocztową do parafii prawosławnych w Polsce, zainteresowanych jego 
otrzymywaniem. 

Ponadto na stronie internetowej Bractwa regularnie publikowana jest 
wersja elektroniczna Biuletynu. Poniżej zaprezentowano strony tytułowe 
kwartalników „Biuletyn Informacyjny” Bractwa wydanych w 2016 r. 
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5.2. Wydawnictwa kół terenowych 
 
Koło Terenowe w Warszawie wydawało Gazetkę Bractwa, gdzie 
publikowano artykuły głównie poświęcone prawosławiu. W dwóch numerach 
wydawanej przez koło gazetki został zamieszczony cały materiał z wystawy 
upamiętniającej zburzone cerkwie.  
 
Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim 

Wydanie 4 kolejnych numerów kwartalnika „Cyrylica”. 

 
  
Koło terenowe w Lublinie 

27 kwietnia 2016 r. tuż przed prawosławną Wielką Sobotą został 
uruchomiony serwis internetowy CudOgnia.pl. Projekt skierowany jest do 
mieszkańców Polski i ma na celu poszerzenie wiedzy na temat corocznego 
prawosławnego cudu. Lubelscy członkowie Bractwa postanowili przybliżyć 
ten Cud. Autorem serwisu jest członek Bractwa Mateusz Wiercioch. Witryna 
powstała z błogosławieństwa JE Arcybiskupa Abla. 
 

 Koło terenowe w Białymstoku 
• Przygotowywanie materiałów wydawniczych do Biuletynu 

Informacyjnego oraz na stronę internetową i portalu www.cerkiew.pl 
Koło terenowe w Hajnówce  

• Z inicjatywy członków koła terenowego w Hajnówce wznowiono druk 
akatystu„Sława Bohu za wsio” (1000 szt.) oraz wznowiono wydanie 
książki „Dlaczego nie jesteś w cerkwi” 

Koło terenowe w Ełku 
● Zainicjowanie wydania tomiku wierszy „Płoń świeco życia” (wydany na 

początku 2016 r.) 
 
5.3. Wydawnictwa książkowe 
 

Organizowany przez Bielskie Koło Terenowe od 2005 r. Konkurs Poezji 
Paschalnej był inspiracją do wydania przez Zarząd Główny Bractwa 
na początku 2016 roku tomiku wierszy „Spotkania z poezja i proza 
prawosławną” 

W 2016 r. odbyła się jubileuszowa X edycja Konkursu. W tomiku 
znalazły się teksty w kilku językach słowiańskich – polskim, białoruskim, 
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rosyjskim, ukraińskim, a nawet serbskim (zdarzyły się utwory pisane gwarą). 
Nad ich zebraniem pracowała spora grupa osób. Skład także nie był prosty, 
ponieważ teksty często pisane były odręcznie, bez podania nazwiska autora. 
Ostatecznie powstało bardzo ciekawe wydawnictwo, które porusza serca 
i skłania do refleksji nad istotą Zmartwychwstania Pańskiego. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okładka tomiku poezji „Spotkania z poezją i prozą paschalną” 
 

 
Jak co roku Zarząd Główny wydał kalendarzyk prawosławny w wersji 

kieszonkowej (nakład 15000 szt.). Część nakładu została rozdysponowana 
pomiędzy białostockie parafie, pozostałe zostały przesłane do kół terenowych 
oraz rozdzielone pomiędzy wszystkie prawosławne parafie w Polsce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kalendarzyk kieszonkowy Bractwa na rok 2017 

wydany przez Zarząd Główny 
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5.4. Wydawnictwa płytowe 
 
 We współpracy z rosyjską telewizją „Sojuz” Bractwo wydało 
w nakładzie 1000 egz. dwupłytowy film DVD upamiętniający pobyt relikwii 
św. Spirydona w Polsce.  

W 2016 r. Bractwo wydało także dwupłytowy album „Apostołów 
Słowian Wychwalamy”. Na płycie został zapisany molebień i akatyst do św. 
św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego. W nagraniu płyty swoich głosów 
użyczyli o. prot. Adam Borowik, o. diakon Piotr Pietrowski, Jerzy Czyżewski, 
Marcin Abijski. Współpracowali także duchowni: o. prot Marek Ławreszuk, 
o. diakon Piotr Makal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okładka płyty CD „Apostołów Słowian Wychwalamy” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okładka płyty DVD „Relikwie św. Spirydona W Polsce” 
 
 
6. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO – KULTURALNA 
 

Działalność społeczno- kulturalna Bractwa w 2016 r. polegała na 
organizowaniu imprez z zakresu kultury, tradycji i historii prawosławia na 
ziemiach polskich. Działania realizowane w kołach terenowych były 
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wspomagane także projektami współfinansowanymi z różnego rodzaju 
dotacji. 
 
6.1. Projekty z zakresu kultury i oświaty w ramach projektów 
współfinansowanych przez Bractwo realizowane w kołach 
terenowych. 
 
6.1.1. Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Lublinie 

14 stycznia 2016 r. społeczność Lublina spotkała się na wspólnym 
kolędowaniu. W centrum kongresowym zebrało się ponad 600 osób, by 
wysłuchać kolęd wschodniosłowiańskich. Po udanym koncercie w foyer 
Centrum Kongresowego odbył się skromny poczęstunek, w czasie którego 
członkowie lubelskiego koła św. św. Cyryla i Metodego kwestowali w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Pomoc humanitarna z Polski dla Donbasu”. Zebrano 
kwotę 1800 zł, którą przeznaczono na zakup artykułów dla potrzebujących 
pomocy na Ukrainie. 
 
6.1.2. Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina 

W dniach 20-22 maja 2016 r. odbył się adresowany do wszystkich 
mieszkańców Lublina, zainteresowanych tematyką wschodniosłowiańską 
i prawosławiem, festiwal „Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe 
Lublina”. Współorganizatorami festiwalu obok Bractwa św. św. Cyryla 
i Metodego byli Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska oraz Lubelski 
Instytut Kultury Prawosławnej. W ramach festiwalu odbyła się konferencja 
naukowa „Kulturowa tożsamość Lublina – spotkanie Wschodu i Zachodu”, 
podczas której prelegentami byli: prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski, 
prof. dr hab. Irena Roska oraz dr Andrzej Frejlich. Na zakończenie 
pierwszego dnia festiwalu odbył się uroczysty koncert Paschalnych pieśni 
bizantyjskich w wykonaniu Chóru Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej 
w Turkowicach. 

Drugi dzień festiwalu – sobota 21 maja 2016 r. upłynął pod znakiem 
wykład i warsztatów ikonograficznych pt.: „Ikona okno wieczności otwarte na 
teraźniejszość”. Zajęcia poprowadził Jan Grigoruk, teolog, historyk sztuki, 
doświadczony ikonopisca, na co dzień pracujący nad swoimi ikonami 
w Monasterze Zwiastowania NMP w Supraślu. 

Ostatni dzień festiwalu odbywał się pod tytułem „Śpiew cerkiewny – 
duchowy zachwyt nad niestworzonym pięknem”. Po liturgii, która odbyła się 
w Cerkwi Katedralnej Przemienienia Pańskiego, odbywały się warsztaty 
wokalne, które rozpoczął dyrygent lubelskiego chóru katedralnego Andrzej 
Boublej, a później poprowadziła Matuszka Eufalia z Monasteru 
w Turkowicach. Zwieńczeniem festiwalu był koncert galowy. 
 
6.1.3 Kurs języka polskiego w Krakowie. 

Najbardziej widocznym i efektywnym przejawem działalności 
krakowskiego koła w 2016 r. była kontynuacja kursów j. polskiego dla 
obcokrajowców. 

Celem tego przedsięwzięcia było poznanie podstaw j. polskiego ma 
poziomie „A1” przez uczestników oraz kontynuacja na poziomach wyższych 
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na poziomach „A2” i „B2”. W 2016 r. odbyły się trzy edycje kursów, 
w których uczestniczyły 62 osoby. Kursy były odpłatne – 350 zł. za 
trzymiesięczną naukę. Z tych środków opłacano pracę profesjonalnego 
lektora oraz pokryto pozostałe koszty prowadzenia zajęć: pomoce 
dydaktyczne, energię elektryczną, sprzątanie itp. Z nadwyżek zakupiono 
krzesła do sal dydaktycznych oraz rzutnik i ekran. Korzystają z nich również 
parafianie, którzy spędzają w tych pomieszczeniach czas w oczekiwaniu na 
dzieci w  trakcie katechizacji a także członkowie i sympatycy Bractwa 
w czasie swoich spotkań.  
 
6.1.4. Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży szkolnej 
 X Jubileuszowa Edycja Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z poezją 
i prozą religijną o tematyce Paschalnej” odbyła się 14 maja 2016 r. Uczniowie 
z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
przygotowali i zaprezentowali prozę i wiersze w językach: polskim, 
białoruskim, rosyjskim i ukraińskim. W konkursie wzięło udział 56 uczniów 
76 słuchaczy. 
 
6.1.5. Spotkanie Wigilijne Koła w Bielsku Podlaskim 
 18 grudnia 2016 r. w ramach programu „Zapewnienie różnych form 
pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania swoich 
problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie 
szans tych rodzin” członkowie koła terenowego z Bielska Podlaskiego przy 
wsparciu Urzędu Miasta zorganizowali „Spotkanie Wigilijne” dla osób 
samotnych i osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Obecni na spotkaniu 
mieli możliwość posłuchać występu brackiego chóru oraz zapoznać się 
z pracą koła terenowego. Otrzymali także skromne paczki świąteczne. 
 
6.1.6. Przygotowanie konkursu na „Album o św. św. Cyrylu i Metodym” 
koło w Białymstoku. 

Członkowie koła terenowego złożyli projekt do Urzędu 
Marszałkowskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia. 
 
6.1.7. Zorganizowanie międzynarodowego seminarium o św. Eufrozynii 
Połockiej w Hajnówce. 

4 czerwca 2016 r. w Hajnówce dzięki wysiłkom bratczyków 
zorganizowano międzynarodową konferencję, której tematem było życie św. 
Eufrozyny. Następnego dnia odbyło się uroczyste przeniesienie ikony świętej 
do Soboru św. Trójcy w Hajnówce, gdzie odprawione zostało nabożeństwo ku 
jej czci. 
 
6.1.8. „Akcja Zima 2016” w Hajnówce. 

W ramach projektu sfinansowanego przez Urząd Miasta Hajnówka 
dzieci wypoczywały podczas ferii zimowych. 
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6.1.9. „Akcja Lato 2016 r.” w Hajnówce. 
Urząd Miejski w Hajnówce dofinansował także letni wypoczynek dzieci 

i młodzieży. 
 

6.1.10. „V Festyn Zdrowia” w Hajnówce. 
 W dniu 04.09.2016 r. już po raz piąty w Hajnówce 
zorganizowano„Festyn Zdrowia”. Była to impreza otwarta dla mieszkańców 
Hajnówki i okolic, promująca zdrowy styl życia. Podczas trwania festynu 
można było skorzystać z porad specjalistów, przeprowadzić bezpłatne 
badania stanu zdrowia, jak i posłuchać regionalnych zespołów. Dzieci także 
mogły korzystać ze specjalnie przygotowanych dla nich atrakcji. Projekt 
dofinansowano ze środków UM Hajnówka.  
 
6.1.11. Współudział w tworzeniu Niepublicznego Przedszkola św. św. 
Cyryla i Metodego w Hajnówce 

Członkowie koła terenowego w Hajnówce z dużym zaangażowaniem 
trudzili się podczas organizacji Niepublicznego Przedszkola św. św. Cyryla 
i Metodego w Hajnówce. 
 
6.1.12. Warsztaty pieśni i tańca tradycyjnego w Hajnówce. 

W dniach 21 i 28 lutego 2016 r. w Hajnowskim Domu Kultury koło 
terenowe w Hajnówce zorganizowało Warsztaty pieśni i tańca tradycyjnego 
„Dawajtezaśpiwajem razom.” 
 
6.1.13. Konferencja z okazji 10-lecia koła terenowego w Warszawie. 

Głównym wydarzeniem w działalności Bractwa w Warszawie było 
zorganizowanie w lutym 2016 r konferencji poświęconej jubileuszowi 10-lecia 
koła terenowego. W ramach konferencji wygłoszono wykłady: „Rola 
dziedzictwa kulturowego św. św. Braci Cyryla i Metodego w warunkach 
współczesnej Europy”- prelegentem był prof. Aleksander Naumow oraz 
„Cerkwie w dawnej Warszawie”, który wygłosił o. dr Doroteusz Sawicki. 

 
6.1.14. Zorganizowanie w Warszawie sympozjum poświęconego 
420–leciu zawarcia Unii Brzeskiej. 

Znaczącym wydarzeniem w życiu Bractwa było zorganizowanie 
w grudniu 2016 r. sympozjum poświęconego 420 leciu zawarcia Unii 
Brzeskiej. Podczas sympozjum poprzedzonego Liturgią święta zostały 
wygłoszone następujące referaty: 

• „Sytuacja cerkwi prawosławnej przed Unią”, ks. dr Adam Misijuk. 
• „Unia Brzeska z 1956 r.”, prof. Antoni Mironowicz. 
• „Św. Atanazy Brzeski i św. Hiob Poczejewski” ks. dr Doroteusz Sawicki. 

 
6.1.15. Sanok – II Ekumeniczny Przegląd Pieśni Paraliturgicznych. 

25.09.2016 r. już po raz drugi udało się zorganizować w Sanoku 
w soborze Św. Trójcy „II Ekumeniczny Przegląd Pieśni Paraliturgicznych”. 
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6.1.16. Łódź 
14 maja 2016 r. występ Chóru Katedry Prawosławnej św. Aleksandra 

Newskiego w Łodzi pod dyrekcją Adama Tomaszewskiego zainicjował cykl 
wydarzeń pt. Koncerty Muzyki Cerkiewnej w Łodzi organizowanych przez 
Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne  św. św. Cyryla i Metodego Koło 
w Łodzi wraz z Katedralną Parafią Prawosławną Św. Aleksandra Newskiego 
w Łodzi. W ramach tego cyklu odbyły się następujące koncerty: 

• 11.05.2016 r. wystąpił chór męski „Harmonikos”, 
• 23.11.2016 r. oraz 11.12.2016 r. wystąpił Chór Katedralny św. 

Aleksandra Newskiego w Łodzi.  
 
7. AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 
 

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

W 2016 r. zorganizowano następujące spotkania integracyjne w Kołach 
terenowych Bractwa:  

● Białystok, luty 2016 r. udział przedstawicieli koła w spotkaniu 
integrującym 15 organizacji prawosławnych w Supraślu. 

● Białystok, maj 2016 r. -spotkanie integracyjne w parafii św. Mikołaja 
w Topilcu (z udziałem bratczyków z Ełku) 

● Białystok, czerwiec 2016 r. udział bratczyków w obchodach 70-lecia 
pacyfikacji ludności prawosławnej w parafii św. Ducha w Białymstoku. 

● Białystok, grudzień 2016 r., spotkanie wigilijne połączone ze 
śpiewaniem kolęd. 

● Białystok, wystąpienie z wnioskiem o apel Bractwa w sprawie słów 
posłanki Beaty Mateusiak-Pieluchy 

● Bielsk Podlaski w brackim chórze w 2016 r. udzielało się 28 członków 
Koła. Członkowie chóru poprzez swój śpiew pragną świadczyć o swojej 
wierze, tradycji prawosławnej oraz ukazać piękno słów i muzyki 
w językach wschodniosłowiańskich. W swoim repertuarze chór posiada 
wyłączenie pieśni cerkiewne: paraliturgiczne i kolędy. W 2016 r. chór 
między innymi wystąpił 15 stycznia w Bielskim Domu Kultury podczas 
„Wieczoru Kolęd”, 6 marca w Prawosławnym Domu Kultury na 
spotkaniu integracyjnym, a także 30 stycznia w Terespolu na XXI 
Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich 
Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach. Chór 
wystąpił także 4 grudnia w Bielskim Domu Kultury podczas Wieczorów 
Muzyki Cerkiewnej oraz na Spotkaniu Przedwigilijnym w dniu 
18 grudnia. 

● Bielsk Podlaski, Integracja członków Koła poprzez uczestnictwo 
w „gowieniach” w okresie postów Wielkanocnego w Skicie w Odrynkach 
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(16 marca 2016 r) i Bożonarodzeniowego (24.12.2016 r.) w Parafii 
Zaśnięcia NMP w Bielsku Podlaskim. 

● Bielsk Podlaski, Spotkanie Noworoczne przy świątecznym stole -
14.01.2016 r. 

● Bielsk Podlaski, współpraca z Dekanalnym Instytutem Kultury 
Prawosławnej 

● Bielsk Podlaski, organizacja 17 pielgrzymek do miejsc świętych 
Podlasia, Zachodniej Polski oraz Litwy 

● Bielsk Podlaski, wspólne uczestniczenie członków koła w parafialnych 
uroczystościach święta św. św. Cyryla i Metodego w cerkwi Opieki 
Matki Bożej w Bielsku Podlaskim - 24.05.2016 r. 

● Bielsk Podlaski, plenerowe spotkanie na „pieczenie ziemniaka” – 
wyjazd do wsi Orlanka – 18.09.2016 r. 

● Bielsk Podlaski, 16.10.2016 r. odbyło się integracyjne spotkanie 
pielgrzymkowe, podczas którego wyróżniono osoby najczęściej 
uczestniczące w pielgrzymkach. 

● Lublin, 04.03.2016 r. zorganizowano integracyjną imprezę 
karnawałową „Prawosławne ostatki”. W spotkaniu połączonym 
z tańcami, które odbyło się w restauracji „Koncertowa”, wzięło udział 
blisko 25 osób. 

● Lublin, 16-17.04.2016 r. integracja członków koła podczas 
Wielkopostnych gowienij w monasterze Opieki Matki Bożej 
w Turkowicach. 

● Ełk, lipiec 2016 r. Spotkanie integracyjne Koła w Ełku z okazji święta 
parafialnego parafii św. ap. Piotra i Pawła w Ełku 

● Ełk, rozpowszechnianie wśród społeczności prawosławnej ełckiej 
i suwalskiej książek i czasopism o tematyce prawosławnej. 

● Ełk, Udział przedstawicieli Bractwa w uroczystościach organizowanych 
przez Urząd Miasta w Ełku. 

● Przemyśl, grudzień 2015/2016, kolejny raz Bractwo zorganizowało 
choinkę dla dzieci. Artykuły do paczek zostały zakupione 
w przygranicznym punkcie handlowym na Ukrainie. W dniu swojego 
święta – 19 grudnia święty Mikołaj zawitał do prawosławnej cerkwi 
w Przemyślu z prezentami dla dzieci, które przez cały rok swoim 
zachowaniem dawały dobry przykład wiary. Dzieci wraz z dorosłymi 
modliły się do świętego Mikołaja słowami „RadujsiaNikołąje, 
wełykijczudotworcze”. Choinka była okazją do pokazania piękna 
prawosławnego nabożeństwa, przybliżenia prawdziwej postaci 
św. Mikołaja uwiecznionej na ikonie oraz wspólnego śpiewania kolęd i 
 recytacji wierszyków. Wszyscy zgromadzeni goście zostali obdarowani 
słodkimi podarunkami. W spotkaniu uczestniczyło 42 dzieci i 85 osób 
dorosłych. Za zorganizowanie tej uroczystości odpowiedzialni byli: 
proboszcz o. Jerzy Mokrauz, Anna Drozd-Dańko, Olga Grabas, Joanna 
Mokrauz, Sylwester Grabas, Piotr Fil, Mirosław Drozd, Eugeniusz 
Michałuszko. 

● Przemyśl, styczeń 2016 r., udział Bratczyków z Przemyśla 
w ekumenicznym wieczorze kolęd w parafii rzymskokatolickiej. 
Słuchacze mieli możliwość zapoznania się także z bogactwem 
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prawosławia słuchając wschodnich kolęd. Przedstawiono krótki 
„wertep”. Razem odśpiewano kolędę „Cicha noc”. 

● Przemyśl, 19 stycznia 2016 r., członkowie koła z Przemyśla wzięli 
udział w „Przygranicznym Przeglądzie wertepów” w Kalnikowie. 
Przegląd połączony z prezentacją grup kolędniczych został 
zorganizowany przy wsparciu lokalnego stowarzyszenia „Moja mała 
ojczyzna”. 

● Przemyśl, Multimedialna prezentacja była jedną z atrakcji podczas 
obchodów „Dni Rodziny Prawosławnej”, które odbyły się z okazji dnia 
Babci i Dziadka w Przemyślu. Dziadkowie opracowali zagadki 
i ciekawostki dla swoich wnuków. Spotkanie zakończyło się wspólnym 
biesiadowaniem i zabawą dla dzieci w parku rozrywki. 

● Przemyśl, marzec 2016 r., organizacja akcji „Biała Niedziela”, 
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem licznie przybyłych 
mieszkańców miejscowości. W wyznaczonych gabinetach udzielane 
były bezpłatne porady i konsultacje w zakresie medycyny: rodzinnej, 
ortopedii, pediatrii, stomatologii, związane z rehabilitacją ruchową, 
logopedyczne, pomiar poziomu ciśnienia krwi, cukru oraz przesiewowe 
badania dzieci i młodzieży. Na sali głównej odbywał się instruktaż 
udzielania pierwszej pomocy, połączony z praktycznymi ćwiczeniami 
dla wszystkich zainteresowanych. Po instruktażu dzieci oraz młodzież 
wzięli udział w przygotowanym przez ratowników konkursie z zakresu 
ratownictwa medycznego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody oraz okolicznościowe upominki. Dorośli mogli zdobywać 
nagrody w konkursie kulinarnym przygotowanym przez ks. Jerzego 
Mokrauza. W tym czasie dzieci korzystały z kreatywnych zajęć oraz 
konkursów w specjalnie przygotowanej i odpowiednio zaopatrzonej 
kulinarnie sali, pełnej słodkości, owoców i napoi. Dla wszystkich 
uczestników przygotowano także poczęstunek w formie szwedzkiego 
stołu, który był miejscem integracji.  
Dużym zainteresowaniem cieszyło się losowanie atrakcyjnych nagród 
spośród wszystkich uczestników, którzy korzystali z porad 
specjalistów. Zwieńczeniem było rozdanie „Dyplomów Doktora 
Judyma” dla obsługi medycznej oraz wspólne podziękowania dla 
wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tego przedsięwzięcia. 

● Hajnówka, 8 stycznia 2016 r., brackie kolędowanie. 
● Hajnówka, 31 stycznia 2016 r. – zorganizowanie tradycyjnej zabawy 

choinkowej dla dzieci w Hajnowskim Domu Kultury (rozdano ponad 
300 paczek) 

● Hajnówka, 06.02.2016 r. zorganizowanie balu Charytatywnego 
w restauracji „Leśnicznka” 

● Hajnówka, 04.03.2016 r. zabawa zapustowa w Hajnowskim Domu 
Kultury 

● Hajnówka, 04.09.2016 r. w amfiteatrze i parku miejskim w Hajnówce 
odbyła się V już edycja „Festynu Zdrowia” 

● Hajnówka, jesienią 2015 r. została utworzona biblioteka z literaturą 
duchową w siedzibie bractwa. W 2016 r. biblioteka cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, dalej się rozwijała i powiększała swoje zasoby. 
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● Siemiatycze 11-13 listopada 2016 r. Koło wzięło udział w organizacji 
Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. 

● Słupsk, wspólne agapy Bożonarodzeniowe – 6,7,8 stycznia 2016 r. 
● Słupsk, spotkanie noworoczne – 13 stycznia.2016 r 
● Słupsk, Doroczne spotkanie z okazji święta Jordanu. Tradycyjnie 

w tym dniu goszczono duchownych i wiernych z innych Kościołów. 
Bratczycy zajęli się przygotowaniem sali oraz uroczystego obiadu dla 
gości. 

● Słupsk, 21.02.2016 r.- jak co roku bratczycy ze Słupska zorganizowali 
choinkę, podczas której wręczono dzieciom paczki. Po liturgii w sali 
spotkań zorganizowano zabawę choinkowa, pełną gier, skeczy 
i konkursów z nagrodami.  

● Słupsk, 6 marca 2016 r. Kolejnym powodem do spotkania słupskich 
bratczyków były zapusty.  

● Słupsk, Paschalna Agapa, która miła miejsce w 2016 roku 1 maja 
uwieńczyła wspólne przygotowania do Święta Świąt, czyli Paschy 

● Słupsk, 26 czerwca 2016r. Uroczyście, z konkursami i przy grillu 
świętowano zakończenie roku szkolnego. 

● Słupsk, lipiec 2016 r. Kolejnym wydarzeniem było święto parafialne 
świętych apostołów Piotra i Pawła. Wielu przybyłych gości zostało 
podjętych świątecznym obiadem, przygotowanym przez członków 
Bractwa. 

● Słupsk, 29.09.2016 r.udział bratczyków w uroczystościach ustawienia 
krzyża prawosławnego na cmentarzu wojskowym. 

● Słupsk, 27 listopada 2016 r. Spotkanie zapustowe w sali parafialnej 
po niedzielnej Liturgii Świętej było jednocześnie wspólnym 
przygotowaniem do Postu św. ap. Filipa. 

● Sanok, 5 czerwca 2016 r.Spotkanie ekumeniczne na górze 
„Horodyszcze” w Trepczy k/Sanoka, w miejscu gdzie we wczesnym 
średniowieczu znajdowała się obronna osada książąt ruskich z cerkwią 
i cmentarzem. Jest to domniemana osada grodu „Sanok” 
wzmiankowanego w „Latopisie Hipackim” z 1150 roku. Po odprawieniu 
nabożeństw odbyło się spotkanie przy ognisku, gdzie śpiewano razem 
z parafianami parafii rzymsko-katolickiej w Trepczy. 

● Kleszczele, cykliczne spotkania bratczyków podczas prób chóru, 
w styczniu występ chóru na Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich. 

● Kleszczele, marzec 2016 r. -odsłużenie molebna w I rocznicę 
powstania koła w Kleszczelach. 

● Kleszcze, marzec 2016 r. - zorganizowanie brackich zapustów 
● Kraków, zorganizowanie imprezy okolicznościowej na przełomie 

starego i nowego roku - balu rodzinnego dla około 30 osób,  
● Łódź, 13.01.2016 r. - Sylwester Juliański 
● Łódź, 31.03.2016 r. - zorganizowane spotkania wspominkowego 

poświęconego pamięci Olgi Żabińskiej, 
● Łódź, 24.06.2016 r. odbył się piknik rodzinny na zakończenie roku 

szkolnego. 
● Łódź, 25.02.2016 r., Masalnica 
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7.2. Wspólne pielgrzymowanie do miejsc kultu religijnego 
 

Jak zawsze rekordzistą w organizacji pielgrzymek było koło terenowe 
w Bielsku Podlaskim. W 2016 r. odbyło się 17 wyjazdów pielgrzymkowych: 

 
Data  

Pielgrzymki 
Miejscowość 

16 kwietnia Prawosławny Skit w Odrynkach 
06 maja  Gredele k/Podbiela 
06 – 13 czerwca Koszalin – Trzebiatów – Szczecin – Gryfice – Pogorzelica 
20 czerwca Krynoczka 
15 – 17 lipca Litwa: Troki – Wilno - Druzgienniki 
31 lipca Żeński Dom Zakonny w Zaleszanach 
07 sierpnia Kruszyniany - Gródek 
09 sierpnia Augustowo k/Bielska Podlaskiego 
09 sierpnia Męski Klasztor w Supraślu 
18 sierpnia Żeński Klasztor na Św. Górze Grabarce 
10 września Szczyty 
15 września Prawosławny Skit w Odrynkach 
06 listopada Żeński Klasztor na Św. Górze Grabarce 
08 listopada Męski Klasztor w Sakach 
22 listopada Męski Klasztor w Sakach 
07 grudnia Żeński Dom Zakonny w Zaleszanach 
31 grudnia Męski Klasztor w Sakach 

 
 

Koło terenowe w Lublinie – 16-17.04.2016 r. Wielkopostna pielgrzymka 
do Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach. 
 
Koło terenowe w Lublinie – w dniach 13-19.11.2016 r. odbyła się 
pielgrzymka na św. Górę Atos pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Abla 
i opieką duchową o. Jerzego Łukaszewicza. Do Grecji wyruszyła grupa 
14 osób, która w ciągu kilku dni odwiedziła 7 monasterów. Pielgrzymi brali 
udział w Boskiej Liturgii a także w wieczornych i nocnych nabożeństwach. 
 
Koło Terenowe w Hajnówce 

● Jabłeczna –Kostomłoty – 10.04.2016 r. i 01.08.2016 r. 
● Poczajów (pielgrzymka autokarowa) – 04.08.2016 r. 
● IV piesza międzynarodowa pielgrzymka do Poczajowa 24.07.2016 r.-

05.08.2016 r.  
● piesza pielgrzymka do Krynoczki 
● 6.12.2016 r. - Zaleszany 

 
Koło Terenowe w Warszawie 

● Pielgrzymka św. Górę Grabarkę na Święto Przemienienia Pańskiego  
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Koło Terenowe w Białymstoku 
● Pielgrzymka do parafii w Topilcu (maj 2016 r.)  
● Parafia św. Jana Teologa (Białystok Bacieczki) 

 
Koło Terenowe w Sanoku 

● 02.05.2016 r. pielgrzymka do Młodowic (w dzień św. św. Cyryla 
i Metodego) na uroczystość poświęcenia ołtarza i cerkwi pw. „Poczęcia 
NMP” 

● 11.06.2016 r. pielgrzymka do Wysowej i na św. Górę Jawor 
● 24-27 lipca – pomoc w organizacji pogrzebu oraz czynny udział 

członków Bractwa w uroczystościach pogrzebowych Władyki Adama 
● 17.09.2016 r. pielgrzymka do Tylawy dla uczczenia 90-lecia powrotu 
Łemków do prawosławia 

● czynne uczestnictwo członków Bractwa w świętach parafialnych na 
terenie Diecezji Przemysko-Nowosądecjkiej a później Przemysko-
Gorlickiej 

Koło Terenowe w Kleszczelach  
● pielgrzymka bratczyków do Werstoku i Opaki Dużej – październik 2016  

 
Koło Terenowe w Siemiatyczach 

● Ciechanowiec - święto Wniebowstąpienia Pańskiego 09.06.2016 r. 
● Muzeum Ikon i monaster w Supraślu -08.10.2016 r. 
● Monaster w Zwierkach – 08.10.2016 r. 
● Saki Monaster św. Dymitra Sołuńskiego - 8.11.2016 r. 

 
Koło Terenowe w Łodzi 

● 12.11.2016 r. bratczycy z Łodzi wyjechali na pielgrzymkę do Piotrkowa 
Trybunalskiego. Liturgię w tym dniu w Piotrkowie sprawował JE 
Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa w asyście JE Arcybiskupa 
Szymona i JE Biskupa Paisjusza. Po Liturgii odbyło się poświęcenie 
nowego domu parafialnego. 

 
Koło Terenowe w Słupsku 

● W wigilię święta Uspienija członkowie bractwa ze Słupska uczestniczyli 
w nabożeństwie Całonocnego Czuwania w Gryficach, zaś nazajutrz, 
w sam dzień święta, zorganizowali wyjazd do cerkwi w Koszalinie. 

● Pielgrzymka do Koszalina w dzień święta parafii – 19.12.2016 r. 
 
 

8. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNO – SPOŁECZNA  
 
8.1.Działalność charytatywna na rzecz otoczenia 
 

● Koło w Ełku zorganizowało w 2016 r. punkt nieodpłatnych porad 
związanych z rozliczeniami podatkowymi. 

● Koło w Bielsku Podlaskim – pomoc w rozliczaniu deklaracji 
podatkowych 
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● Koło w Bielsku Podlaskim – grupowe odwiedziny z ramienia Bractwa 
chorych członków w domu i szpitalu, odwiedziny stałej uczestniczki 
pielgrzymek z okazji z okazji jej 90 roczny urodzin 

● Koło w Bielsku Podlaskim – uczestnictwo członków Koła w zbiórce 
darów i pieniędzy na terenie miasta dla potrzebujących na Wschodniej 
Ukrainie. Zebrano kwotę 6156 zł oraz dary rzeczowe. 

● Koło w Bielsku Podlaskim - Członkowie i Sympatycy Koła udzielili 
wsparcia rzeczowego parafii prawosławnej w Trzebiatowie Dekanatu 
Szczecińskiego (01 stycznia 2015 r. – 30.06 2016 r.) poprzez 
wyposażenie cerkwi w Żertwiennik, Prestoł, Anałoj na środek cerkwi, 
ikonostas z ikonami, chorągwie, kilka ikon, utensylia liturgiczne 
łącznie z Darochranitielnicą, oprócz tego ułożono podłogę na Solei 
i w Prezbiterium. 

● Koło w Bielsku Podlaskim - w 2016 roku (od czerwca do grudnia) 
członkowie Koła w czynie społecznym przeprowadzili generalny remont 
i adaptację pomieszczeń budynku użyczonego Bractwu przez parafię 
pw. św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim. Oprócz sponsorów 
wsparcia finansowego udzielił Zarząd Główny naszego Bractwa. Od 
grudnia 2016 r. budynek ten jest siedzibą bielskiego koła. 

● Koło w Bielsku Podlaskim – Bratczycy zaangażowali się także Pomoc 
w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności organizowanej przez Bank 
Żywności Suwałki – Białystok. Na terenie Bielska Podlaskiego akcję tę 
przeprowadził Dekanalny Oddział Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia 
„ELEOS”. Zbiórka była koordynowana przez członek Bractwa Andrzeja 
Krasowskiego. Członkowie Bractwa pomagali także przy dostarczaniu 
paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących. W 2016 roku 
„ELEOS” w Bielsku Podlaskim przy współpracy z Bractwie św. św. 
Cyryla i Metodego przeprowadził trzy zbiórki żywności: Wielkanocna 
Zbiórka Żywności (11 – 12 marca), Zbiórka Żywności „Podziel się 
Posiłkiem” (23 – 24 września), Świąteczna Zbiórka Żywności (25 – 26 
listopada); 

● Koło Bielsk Podlaski - nieodpłatna pomoc rodzinie zmarłego/zmarłej 
poprzez śpiewanie pieśni religijnych wieczorem przy zmarłej osobie 
oraz czytanie Psałterza; 

● Koło w Lublinie – 23 grudnia 2015 r. z Lublina wyruszył pierwszy 
transport darów z pomocą humanitarną dla Donbasu. W 2016 r. akcja 
była kontynuowana: z Lublina do Warszawy a później do Donbasu 
wyjechały kolejne transporty z darami. 

● Koło w Siemiatyczach 
● zbiórka darów dla rodzin z okolic Siemiatycz potrzebujących pomocy 

materialnej 13.11.2016 r. - 08.12.2016 r., 
● pomoc charytatywna dla mieszkańców Donbasu (zbieranie, 

sortowanie, pakowanie i dostarczanie darów) 28.12.2015 r.-
12.03.2016 r. 

● przygotowanie koliwa do cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego – 
17.03.2016 r., 

● Porządkowanie cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego – kwiecień, lipiec 
2016 r. 



37 

● Koło w Łodzi 
● 07 kwietnia 2016 r. zorganizowanie paczek z okazji Paschy dla dwóch 

rodzin 
● Koło w Kleszczelach 
● Sierpień 2016 r.- podejmowanie pielgrzymów zmierzających na Górę 

Grabarkę. Uraczenie własnoręcznie przygotowanym poczęstunkiem 
oraz zapewnienie noclegu. 

● Dbanie o wystrój cerkwi, pomoc w sprzątaniu i przygotowaniu 
dekoracji kwiatowych na święta parafialne. 

● Koło w Sanoku 
● w dniach 25-26.04.2016 r. przedstawiciele Bractwa wyjechali do 

Lwowa w celu przekazania pomocy humanitarnej dla kliniki, w której 
leczeni są ukraińscy żołnierze ranni w walkach na wschodzie Ukrainy 
(Donbasie) 

● Zbiórka i transport pomocy humanitarnej dla rannych żołnieży ATO 
oraz pomoc dla rodzin żołnierzy poległych na wschodzie Ukrainy, 
inwalidów wojennych a także pomoc uchodźcom z Krymu i Donbasu. 
Pomoc obejmowała medykamenty, żywność, środki sanitarne, odzież, 
obuwie. 

● Koło w Hajnówce 
● 23.12.2016 r. zorganizowanie zbiórki darów dla poszkodowanych 

w działaniach wojennych mieszkańców Doniecka i Ługańska na 
Ukrainie. 

● 06.12.2016r. zorganizowanie balu charytatywnego w restauracji 
„Leśniczanka”. 

 
8.2.Działalność społeczna na rzecz otoczenia 
 

● Koło w Lublinie – 23.04.2016 r. członkowie koła uporządkowali 
zaniedbany cmentarz prawosławny w Sosnowicy 

 
● Koło w Ełku, opiekowanie się grobami żołnierzy radzieckich poległych 

w czasie I i II wojny światowej. 
 

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

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

osób odwiedzających na cmentarzu prawosławnym na Dołach w Łodzi 
 

● Koło w Siemiatyczach 
● porządkowanie grobów 22.10.2016 r., odwiedziny grobów członków 

koła – 30.10.2016 r. 
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9. WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ 
BRACTWO 

 
W 2016 r. w Bractwie część zadań statutowych realizowano w ramach 

projektów o charakterze kulturalno oświatowym, edukacyjnym i społecznym. 
W ramach wkładu własnego projekty te były współfinansowane z funduszy 
Bractwa. Listę realizowanych w 2016 r. projektów zestawiono poniżej. 

 
Tabl.6. Dotacje z Projektów realizowanych lub złożonych w 2016 r. przez Zarząd Główny 
Bractwa 

Lp Tytuł wnioskowanego 
Projektu 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Instytucja 
rozpatrująca 

wniosek 

Miejsce i 
okres 

realizacji 

1. „Nowe horyzonty edukacji 
nieformalnej” 58 413,16 zł 

Fundacja 
Rozwoju 
Systemu 

Edukacji z 
Programu 

Operacyjnego 
Wiedza 

Edukacja 
Rozwój. 

Niepubliczne 
Gimnazjum 
św. św. 
Cyryla i 

Metodego 
01.09.2016r.-
31.12.2017r. 

2. We volonteer for Europe-
ProgramErasmus+ 

21480,00 
euro 

Fundacja 
Rozwoju 
Systemu 
Edukacji 

Niepubliczne 
Gimnazjum 
św. św. 
Cyryla i 

Metodego 
2015-2017 

3. III miejski Konkurs 
Piosenki Rosyjskiej 3000,00 zł Urząd Miejski w  

Białymstoku 

ZSN św. św. 
Cyryla i 

Metodego maj 
2016 r. 

 
9.1. Opis projektów: 
 
 Projekt „Nowe horyzonty edukacji nieformalnej” jest projektem 
złożonym przez zespół nauczycieli Niepublicznego Gimnazjum św. Św. Cyryla 
i Metodego dofinansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Głównymi celami 
projektu są: poznanie nowych narzędzi , metod nauczania oraz praktycznych 
umiejętności w obszarze edukacji nieformalnej, oraz coachingu w edukacji, 
w celu zwiększenia motywacji do pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli, 
podniesienie jakości nauczania i atrakcyjności placówki na rynku 
edukacyjnym, podtrzymywanie międzynarodowej współpracy z europejskimi 
placówkami edukacyjnymi oraz rozpowszechnienie pozyskanej wiedzy 
w ramach dzielenia się dobrymi praktykami. W projekt zaangażowanych jest 
6 nauczycieli uczących języków: angielskiego, polskiego, rosyjskiego 
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i białoruskiego, matematyki i informatyki, którzy wezmą udział w dwóch 
kursach oferowanych przez organizację DOMINOU Association. W listopadzie 
2016 roku troje nauczycieli wyjechało na Maltę na dziewięciodniowy kurs 
„Spice upformaleducation” na którym dowiedzą się między innymi 
o międzykulturowych grach i budowaniu zespołu, dostosowaniu komunikacji 
do grupy wiekowej, komunikacji niewerbalnej w klasie i w pracy. W czerwcu 
2017 roku troje nauczycieli wyjedzie do Rumunii na dziewięciodniowy kurs 
„Vitamin C BoostEducation” na którym poszerzą oni swoją wiedzę na temat 
formalnych i nieformalnych metod nauczania, modelach coachingu, 
wykorzystaniu coachingu w edukacji, metodach ustalania celów, narzędziach 
przydanych przy motywowaniu młodzieży. Obydwa kursy oparte są na 
pedagogice konstruktywistycznej i wykorzystują całościowe podejście do 
nauczania poprzez użycie dużego wachlarza narzędzi i różnorodności 
ćwiczeń. 
 Projekt będzie miał również duży wpływ na naszą placówkę, która 
umocni współpracę z europejskimi instytucjami co przyczyni się do 
wzmocnienia jej pozycji na rynku szkół europejskich, co zaowocuje również 
kontynuacją przeprowadzania kolejnych projektów w przyszłości. 
 Zorganizowany po raz trzeci w ZSN św. św. Cyryla i Metodego „Miejski 
Konkurs Piosenki Rosyjskiej”umożliwił prezentację talentów muzycznych 
i językowych jego uczestników, pogłębienie zainteresowań oraz doskonalenie 
umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży, kształtowanie postawy 
otwartości i tolerancji wobec innych narodów (w tym ich języka i kultury) 
oraz przyczynił się do popularyzacji naszej szkoły w środowisku 
białostockim. 
 We wrześniu 2015 r. Zespół Szkół Niepublicznych przystąpił do 
nowego projektu „We volonteer for Europe” realizowanego w ramach 
programu Erasmus+. Projekt ma na celu promocję idei wolontariatu wśród 
młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Oprócz działań lokalnych (zaktywizowanie 
młodzieży w temacie wolontariatu, stworzenie szkolnego klubu 
wolontariusza, działań prospołecznych i wspierających środowisko 
naturalne), młodzież naszego gimnazjum ma okazję uczestniczyć w 
międzynarodowych wymianach w następujących krajach: Turcja, Grecja, 
Włochy, Rumunia i Portugalia. Projekt kończy się w sierpniu 2017 r. 
 
 

10. INNE DZIAŁANIA 
 

Otwarta latem 2015 r. nowa strona internetowa Bractwa oraz założone 
zostało konto na facebook’u jest systematycznie aktualizowane. Koła 
terenowe dzielą się informacjami. 
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11. WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2016 r. 
 PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA 
 

Lp. Numer i data uchwały Przedmiot uchwały 

1 1/2016 
15.01.2016 r. 

W sprawie przekazania odpisów 1% na rzecz innych 
organizacji i osób. 

2 02/2016 
25.02.2016 r. 

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla Metodego 
Lenie Ławniczuk. 

3 03/2016 
04.05.2016 r. 

W sprawie zwolnienia Gabriela Panasiuk ucznia 
Niepublicznego Przedszkola Nr 1 św. mł. Gabriela 
w Bielsku Podlaskim z opłaty stałej za miesiąc maj 
i czerwiec 2016 r. 

4 04/2016 
04.05.2016 r. 

W sprawie zmniejszenia pensum nauczycieli 
Niepublicznego Przedszkola Nr 1 św. mł. Gabriela 
w Bielsku Podlaskim do 33 godzin tygodniowo. 

5 05/2016 
24.05.2016 r. 

W sprawie przeprowadzenia termomodernizacji 
budynku Zespołu Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla 
i Metodego w Białymstoku. 

6 06/2016 
24.05.2016 r. 

W sprawie przyjęcia arkusza organizacyjnego Zespołu 
Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego 
w Białymstoku. 

7 07/2016 
24.05.2016 r. 

W sprawie przyjęcia arkusza organizacyjnego 
Niepublicznego Przedszkola Nr 1 św. mł. Gabriela 
w Bielsku Podlaskim. 

8 08/2016 
24.05.2016 r. 

W sprawie zmiany polityki rachunkowości 
Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla 
i Metodego. 

9 09/2016 
24.05.2016 r. 

W sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy nauczycieli 
Zespołu Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla 
i Metodego w Białymstoku. 

10 10/2016 
24.05.2016 r. 

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

11 11/2016 
24.06.2016 r. 

W sprawie powołania Niepublicznego Przedszkola im. 
 św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce. 

12 12/2016 
24.06.2016 r. 

W sprawie zwolnienia absolwentów Szkoły Podstawowej 
św. św. Cyryla i Metodego oraz absolwentów 
Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego z opłaty czesnego 
za jedenasty miesiąc nauki. 
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13 13/2016 
24.06.2016 r. 

W sprawie przyjęcia aneksów do Regulaminu Pracy 
i Regulaminu Wynagradzania Zespołu Szkół 
Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego. 

14 14/2016 
01.09.2016 r. 

W sprawie ustanowienia 5% zniżki przy jednorazowej 
wpłacie czesnego za 11 miesięcy nauki w Zespole Szkół 
Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego 
w Białymstoku. 

15 15/2016 
01.09.2016 r. 

W sprawie wycofania środków finansowych z lokaty 
Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla 
i Metodego w Białymstoku na uruchomienie 
przedszkola w Hajnówce. 

16 16/2016 
01.09.2016 r. 

W sprawie częściowego umorzenia czesnego uczniom 
ZSN św. św. Cyryla i Metodego rodzinie Katarzyny 
Miczejko 

17 17/2016 
01.09.2016 r. 

W sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora 
Niepublicznego Przedszkola św. św. Cyryla i Metodego 
w Hajnówce 

18 18/2016 
07.11.2016 r. 

W sprawie ustanowienia dodatkowych dni wolnych 
w Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla 
i Metodego w 2017 r.  

19 19/2016 
12.12.2016 r. 

W sprawie przyjęcia rezygnacji pana Aleksego 
Kordiukiewicza z funkcji wiceprzewodniczącego ZG. 

20 20/2016 
12.12.2016 r. 

W sprawie powołania redaktora naczelnego Biuletynu 
Informacyjnego. 

21 21/2016 
12.12.2016 r. 

W sprawie zwołania Walnego Sprawozdawczo -
Wyborczego Zebrania  Delegatów Stowarzyszenia 
Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego  

22 22/2016 
12.12.2016 r. 

W sprawie powołania zastępcy dyrektora 
Niepublicznego Przedszkola św. św. Cyryla i Metodego 
w Hajnówce. 

23 23/2016 
12.12.2016 r. 

W sprawie powołania Koła terenowego Stowarzyszenia 
Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego 
w Poznaniu. 

24 24/2016 
12.12.2016 r. 

W sprawie częściowego umorzenia zaległości czesnego 
uczniom ZSN św. św. Cyryla i Metodego Aleksandrze 
i Annie Sołowianiuk. 
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