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Radosnych, pełnych miłości i wyrozumiałości świąt Narodzenia Pana naszego  
Jezusa Chrystusa oraz wielu łask Bożych w nowym 2018 roku życzy Redakcja 
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Życzenia Bożonarodzeniowe

	 W	tych	słowach	betlejemskie-
go	anioła	objawiona	została	świa-
tu	radosna	nowina	i	wielka	tajem-
nica	 Bożego	 Narodzenia.	 Druga	
Osoba	 Św.	 Trójcy,	 Przedwieczne	
Słowo,	 od	 Bogarodzicy	 Dziewicy	
przyjmuje	ludzką	naturę.	Bóg	sta-
je	 się	 człowiekiem,	 aby	 człowiek	
powrócił	do	raju.	Przez	swoje	na-
rodzenie	 Chrystus	 objawił	 nam	
całą	swoją	miłość.	
	 Ten	 dar	 miłość,	 w	 naszych	
czasach	 przesiąkniętych	 niena-
wiścią,	 egoizmem,	 kłamstwem;	
naznaczonych	 wojnami,	 terrory-
zmem,	wyzyskiem	i	obojętnością	
na	 ludzką	 niedolę,	 jest	 wezwa-
niem,	byśmy	powrócili	do	prosto-
ty	 i	 szczerości	betlejemskiej	gro-
ty.	 Tam	 nikt	 nie	 wywyższał	 się	
nad	 innymi.	 Król	 –	mędrzec	 stał	
obok	 pasterza	 i	 owieczki.	 Tam	
wszyscy	 byli	 równi,	 bowiem	
wszyscy	potrzebowali	Chrystuso-
wej	 miłości.	 Tam	 nawet	 Bóg	 za-
mienił	niebiański	 tron	na	biedny	
żłób.	
	 Dzisiaj,	tak	jak	ponad	2000	lat	
temu,	świat	nadal	potrzebuje	na-
rodzin	Wcielonej	Miłości,	Pokory	
i	Prostoty.	
	 Bracia	 i	 Siostry!	 Boże	 Naro-
dzenie	 to	 dzień,	 kiedy	 potrafimy	
odrzucić	 egoizm,	 zapomnieć	 o	
krzywdach,	wybaczyć	winy	i	nie-
co	inaczej	spojrzeć	na	otaczający	
nas	świat	i	bliźniego.	Dostrzec	ich	
piękno.	 Jesteśmy	 jedną	 rodziną,	
czasami	może	skłóconą,	zabiega-
ną,	pogrążoną	w	doczesności.	Jed-
nak	 mimo	 wszystko	 RODZINĄ.	
Bóg	i	świąteczne	tradycje	groma-
dzą	nas,	przełamują	bariery,	zbli-
żają	 wzajemnie	 do	 siebie.	 Jeste-
śmy	 jak	 różnorodne	 i	 niezależne	
gałązki	 świątecznego	 drzewka.	
Wyrastamy	 jednak	 z	 jednego	
pnia.	Tylko	to	się	liczy.	
	 W	tym	radosnym	dniu	wszyst-
kim	 Braciom	 i	 Siostrom	w	 Chry-
stusie,	wszystkim	Dzieciom	św.	św.	
Cyryla	 i	Metodego	składamy	naj-

serdeczniejsze	świąteczne	życze-
nia.	Za	św.	ap.	Pawłem	wzywamy:	
„Radujcie się, dążcie do doskonało-
ści, pokrzepiajcie się na duchu, jed-
no myślcie, pokój zachowujcie, 
a Bóg miłości i pokoju niech będzie 
z wami”	 (2	 Kor	 13,11).	 Niechaj	
przy	 betlejemskim	 żłobku	 znaj-
dzie	 się	 miejsce	 dla	 każdego.	
Gwiazda	Chrystusowa	niech	prze-
goni	mrok,	zwątpienie	i	przygnę-
bienie	z	naszego	życia,	niech	roz-
świetla	 każdy	 nasz	 dzień.	 Ciepło	
Bożego	 Narodzenia	 niechaj	 na-
pełnia	 nas	 otuchą	 i	 skłania	 do	
braterstwa.	Z	całego	serca	życzy-
my	zdrowych,	pogodnych	i	rados-
nych	 Świąt	 Bożego	 Narodzenia	
oraz	 Szczęśliwego	Nowego	 2018	
Roku.	

	 Przy	 tej	 świątecznej	 okazji	
przyjmijcie	 również	 serdeczne	
podziękowania	 za	 gorliwą	 i	 ak-
tywną	 działalność,	 za	 nowe	
przedszkole	w	Hajnówce,	za	cykle	
wykładów,	 za	 konferencję	 i	 wy-
stawę	 poświęconą	 „Akcji	 Wisła”,	
za	pielgrzymki,	spotkania,	prelek-
cje	 i	 wiele	 jeszcze	 innych	 nieco	
mniejszych,	 ale	 równie	 ważnych	
inicjatyw.	
	 Nowonarodzony	 Bóg	 miłości	
i	 pokoju,	 Zbawiciel	 nasz	 Jezus	
Chrystus,	niech	Was	obdarzy	wszel
kim	błogosławieństwem	i	darem.	
Na	mnogaja	i	błagaja	leta.	

W imieniu Zarządu Głównego
Przewodniczący ZG

Bazyli Piwnik

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem 
całego narodu: dziś w mieście Dawidowym narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Chrystus Pan” (Łk.	2,1011).
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Akcja wysiedleńcza za wschodnią granicę Polski
o. dr Doroteusz Sawicki

	 II	wojna	światowa	przyczyni-
ła	się	do	olbrzymich	zmian	na	po-
litycznej	 i	 narodowościowej	 ma-
pie	Europy.	Faszystowskie	Niem-
cy	 już	 na	 początku	 lat	 40tych	
prowadziły	 ożywioną	 politykę	
migracyjną.	 Generalplan	 Ost,	
opracowany	przez	dr.	E.	Wetzla	–	
kierownika	Wydziału	Polityki	Ra-
sowej	w	Ministerstwie	Rzeszy	za-
kładał	przesiedlenie	8085%	lud-
ności	 polskiej	 na	 Syberię.	 „Plan	
przewiduje	 wysiedlenie	 8085%	
Polaków,	 tzn.	 [...]	miałoby	 zostać	
wysiedlonych	 1620,4	 miliona	
Polaków,	podczas	gdy	34,8	milio-
na	Polaków	miałoby	pozostać	na	
niemieckim	 terenie	 osiedleń
czym”1.	Niejako	w	ramach	realiza-
cji	 tych	 założeń	Hitler	po	 zakoń-
czeniu	 wojny	 z	 Polską	 (7.10.39)	
podpisał	 „Dekret	 o	 umocnieniu	
niemieckości”	 polecający	 Himm
lerowi	 przeprowadzenie	 maso-
wych	 przesiedleń	 ludności	 pol-
skiej2.	 W	 pierwszej	 kolejności	
mieli	 zostać	 wysiedleni	 Polacy	
z	 terenów	 bezpośrednio	 wcielo-
nych	 do	 Rzeszy:	 Śląsk,	 Pomorze	
i	Wielkopolska.	 Ich	 liczbę	 szaco-
wano	na	ponad	6,5	miliona3.	
	 W	 praktyce	 już	 pod	 koniec	
września	 rozpoczęła	 się	 „dzika”	
migracja,	 inspirowana	 przez	 lo-
kalne	 władze	 niemieckie	 i	 nie-
mieckich	mieszkańców	ww.	tere-
nów.	Dotknęła	ona	ok.	30	tysięcy	
Polaków,	 głównie	 majętnych	
mieszkańców	miast	(kupców,	rze-
mieślników)	i	bogatszych	właści-
cieli	 ziemskich,	 których	 przepę-
dzano	 z	 zajmowanych	 siedzib	
w	 celu	 zwykłego	 zagarnięcia	
„opuszczonego	mienia”.	
1	 Dok.	norymb.	NG2325,	Odpis	z:	„Biu-
letyn	GKBZH	w	Polsce”,	t.	5,	s.	211	nn.	za	
„Okupacja	 i	 Ruch	 Oporu	 w	 Dzienniku	
Hansa	Franka	1939–1945”,	Tom	I	1939–
1942,	KiW,	Warszawa	1972.	
2	 IMT,	t.	26,	dok.	686PS,	s.	255257.	
3 Okupacja i ruch oporu w Dzienniku 
Hansa Franka 1939–1945.	Książka	i	Wie-
dza,	Warszawa	1972.	

	 Planowe	wysiedlenia	do	 cen-
tralnej	 Polski	 rozpoczęły	 się	 na	
przełomie	września	i	październi-
ka.	Początkowo	objęły	wyłącznie	
ludność	pochodzenia	żydowskie-
go.	 Pod	 koniec	 października	wy-
dano	 decyzję	 o	 usunięciu	 Pola-
ków	z	Gdańska,	Gdyni	i	Poznania4.
	 Mimo	początkowych	założeń,	
w	I	etapie	wysiedleń	–	do	wiosny	
1940,	 akcja	 objęła	 zaledwie	 ok.	
1	 miliona	 ludności	 pochodzenia	
żydowskiego	 i	 polskiego	 (tzw.	
ludność	napływową	–	nie	urodzo-
ną	na	ziemiach	zachodnich	i	pół-
nocnych).	Największy	zasięg	mia-
ła	w	tzw.	Kraju	Warty,	gdzie	wła-
dze	patrzyły	na	Polaków	 jako	na	
element	 wrogi	 i	 obcy.	 Do	 końca	
1940	 r.	 usunięto	 stąd	 250	 tys.	
	byłych	mieszkańców.	Dla	porów-
nania	 z	 Pomorza	 do	 1943	 r.	wy-
siedlono	 ponad	 120	 tys.,	 a	 z	 Za-
mojszczyzny	110	tys.	
	 Większość	 kierowano	 do	 Ge-
neralnego	 Gubernatorstwa.	 Oko-
ło	2025%	trafiło	do	pracy	przy-
musowej	w	Niemczech.	Wysiedla-
ni	 zazwyczaj	 otrzymywali	 dobę	
na	 przygotowanie	 się	 do	 drogi,	
mogli	 zabrać	 jedynie	 podręczny	
majątek,	za	mienie	pozostawione	
nie	 przysługiwała	 im	 rekompen-
sata.	W	ich	miejsce	sprowadzano	
niemieckich	 osadników	 nie	 tyle	
z	 Rzeszy,	 co	 z	 innych	 zakątków	
Europy	(Rosji,	Litwy	Rumunii,	itp.).	
	 Łącznie	 w	 okresie	 okupacji	
niemieckiej	wysiedlenia	doświad
czyło	ok.	1,7	mln.	Polaków.	
	 Nie	 mniej	 aktywną	 była	 bol-
szewicka	polityka	przesiedleńcza.	
Już	w	październiku	1939	r.,	po	za-
jęciu	 wschodnich	 terenów	 Rze-
czypospolitej,	 w	 głąb	 Białorusi	
i	Ukrainy	wywieziono	ok.	55	000	
uchodźców	z	centralnej	i	zachod-
niej	Polski,	głównie	żydowskiego	
pochodzenia.	 W	 grudniu	 rozpo-
4	 Bogdan	 Chrzanowski:	 Wypędzenia 
z Pomorza.	Biuletyn	IPN	nr	5/2004,	maj	
2004.	

częto	 sporządzanie	 spisów	 osób	
podlegających	wysiedleniom.	
	 Realizacja	 programu	 rozpo-
częła	 się	 10.02.1941	 r.,	 a	 zakoń-
czyła	w	czerwcu	1941	r.	przerwa-
na	wybuchem	wojny	niemiecko	–	
radzieckiej.	Objęła	od	350	do	400	
tys.	 osób.	 Jeżeli	 dodamy	 do	 tego	
młodzież	 przymusowo	 wcieloną	
do	armii	radzieckiej,	osoby	skaza-
ne	na	zesłanie	i	do	obozów	pracy,	
to	liczba	ta	wzrośnie	do	niespełna	
700	 tysięcy.	Wywożeni	praktycz-
nie	pozbawieni	byli	prawa	zabra-
nia	 majątku	 i	 nie	 przysługiwała	
im	rekompensata	za	pozostawio-
ne	 mienie.	 Normy	 żywieniowe	
w	praktyce	również	daleko	odsta-
wały	od	deklarowanych.	Pierwsza	
deportacja	–	 lutowa,	odbywająca	
się	 w	 wyjątkowo	 trudnych	 wa-
runkach	 atmosferycznych	 i	 obej-
mująca	aż	140	tys.	osób	miała	naj-
wyższą	śmiertelność:	aż	4%	pod-
czas	 samej	 drogi.	 Kolejne	 były	
lepiej	 organizowane.	 Przesiedla-
nych	 wysyłano	 do	 najcięższych	
prac	na	Syberii	i	dalekiej	północy.	
	 Nie	 możemy	 zapomnieć,	 że	
i	polskie	władze	II	Rzeczypospoli-
tej	 żywo	 zainteresowane	 były	
kwestiami	 narodowościowymi.	
Dobitnym	 i	 negatywnym	 tego	
przykładem	 były	 akcje	 poloniza-
cyjne	drugiej	połowy	lat	30tych.	
W	ich	ramach	doszło	przecież	do	
burzenia	cerkwi	na	Chełmszczyź-
nie	i	Lubelszczyźnie	w	roku	1938	
i	 1939.	 W	 późniejszym	 okresie	
można	się	było	spodziewać	eska-
lacji	powyższych	zjawisk.	W	czasie	
wojny	rozgorzała	pożoga	na	Wo-
łyniu.	 Pochłonęła	 ona	 ze	 strony	
polskiej	ponad	100	 tys.	ofiar,	 a	 z	
ukraińskiej	kilkadziesiąt	tysięcy.	
	 Po	 II	 wojnie	 polityka	 migra-
cyjno	–	wysiedleńcza	jeszcze	bar-
dziej	się	zdynamizowała.	W	wyni-
ku	 przesunięcia	 granic,	 powsta-
nia	 nowych	 państw	 oraz	 strat	
wojennych	 znacząco	 zmienił	 się	
układ	 demograficzny,	 narodowo



Biuletyn Informacyjny 4/20174

ściowy	 i	 państwowych	 poszcze-
gólnych	regionów.	W	dużym	stop-
niu	dotyczyło	to	również	Polski.	
	 Jako	 pierwsi	 ziemie	 nasze	
opuszczali	 Niemcy	 uciekający	
przed	 nadciągającą	 Armią	 Czer-
woną.	 Trudno	 jest	 oszacować	
skalę	 zjawiska	 między	 jesienią	
1944	 r.	 a	 wiosną	 1945.	 Dopiero	
w	 sierpniu	 1945	 r.	w	 Poczdamie	
oficjalnie	zadecydowano	o	wysie
dleniach	niemieckiej	mniejszości.	
Miała	ona	dotyczyć	zarówno	„no-
wych	 jak	 i	 starych	 (sprzed	 1939	
r.)”	 osadników.	 Pierwsze	 trans-
porty	wyruszyły	 jesienią	 1945	 r.	
Do	1950	r.	opuściło	nasze	ziemie	
ok.	3,2	mln.	Niemców5.	
	 Pierwsze	rozmowy	władz	pol-
skich	z	ZSRR	miały	miejsce	już	je-
sienią	 1944	 r.	 Zakładały	 dobro-
wolną	 wymianę	 obywateli.	 Nie	
można	ich	jednak	było	realizować	
wobec	 braku	 uzgodnienia	 co	 do	
przebiegu	 granicy	 państwowej.	
Na	 Konferencji	 w	 Teheranie	
w	 grudniu	 1943	 r.	 dokonano	
wstępnych	ustaleń.	Zakładały	one	
ustanowienie	wschodniej	granicy	
Polski	po	Linii	Curzona,	co	wiąza-
ło	 się	 z	 utratą	 olbrzymich	 tere-
nów	dawnych	kresów.	Wątpliwo-
ści	pojawiały	się	wyłącznie	w	sto-
sunku	 do	 obwodów	 lwowskiego,	
wileńskiego	 i	 części	 Białostoc
czyzny.	
	 Na	konferencji	w	 Jałcie	w	 lu-
tym	 1945	 r.	 uściślono,	 że	 w	 za-
mian	 za	 powyższe	 straty	 Polska	
miała	 otrzymać	 tereny	 niemie-
ckie	po	Odrę	i	na	Pomorzu.	
	 Wschodnia	 granica	 miała	
biegnąć	wzdłuż	 tzw.	 Linii	 Curzo-
na,	określanej	na	podstawie	naro-
dowościowej	 charakterystyki	
mieszkańców.	 Określano	 ją	 kwe-
stiami	 językowymi	 i	 kulturalny-
mi.	 Wyjątek	 stanowiły	 Lwów	
i	Wilno,	 jako	 swego	 rodzaju	 pol-
skie	wyspy	 na	 Litwie	 i	 Ukrainie.	
Jednak	i	to	dało	się	„naprawić”.
	 Charakterystyczny	 jest	 tu	
przypadek	Lwowa.	Według	nie	do	
końca	wiarygodnego	zestawienia	
władz	 sowieckich	w	 dniu	 1	 paź-

5	 	Tomaszewski	J.,	Rzeczpospolita wielu 
narodów,	s.	268269.

dziernika	 1944	 r.	 we	 Lwowie	
mieszkały	154	284	osoby,	z	czego	
102	 983	 Polaków,	 co	 stanowiło	
66,7%	 ogółu	 mieszkańców	 oraz	
40	 743	 Ukraińców,	 czyli	 26,4%	
ogółu.	 Oznaczało	 to,	 że	 zgodnie	
z	 porozumieniami	 z	 Jałty	miasto	
powinno	należeć	do	Polski.	Tym-
czasem	miesiąc	później,	1	listopa-
da	1944	Lwów	liczył	już	244	285	
mieszkańców,	w	tym	112	413	Po-
laków,	 czyli	 46%	 ogółu.	 Liczba	
Ukraińców	i	Rosjan	wzrosła	w	tym	
czasie	o	 około	80	 tysięcy.	 Za	po-
mocą	 specjalnie	 organizowanych	
transportów	 kolejowych	 i	 samo-
chodowych	 do	 Lwowa	 ściągano	
dziesiątki	tysięcy	ludzi	z	głębi	Ro-
sji	 i	 Ukrainy,	 aby	 następnie	 reje-
strować	 ich	 jako	 mieszkańców	
miasta.	Lwów	przypadł	więc	ZSRR.
	 Przejdźmy	 jednak	do	 realiza-
cji	 polityki	wysiedleń.	 Polski	Ko-
mitet	 Wyzwolenia	 Narodowego	
podpisał	 z	 władzami	 trzech	 re-
publik	 sowieckich	 (ukraińską	
i	 białoruską	 9	 września	 1944	 r.	
oraz	litewską	22	września	1944	r.)	
umowę	o	dobrowolnej	wymianie	
ludności	 polskiej	 i	 żydowskiej	
z	Kresów	Wschodnich	na	Ziemie	
Odzyskane	oraz	 ludności	ukraiń-
skiej,	 białoruskiej	 i	 litewskiej	
z	Polski	 lubelskiej	 i	 białostockiej	
za	 wschodnią	 granicę.	 Zbiorczo	
nazwano	je	układami	republikań-
skimi.	 Nie	 określono	 jednak	 do-
kładnie,	 czy	 kryterium	 przesied-
lenia	 ma	 być	 posiadanie	 przed	
17	września	1939	r.	obywatelstwa	
polskiego,	 czy	 też	 jedynie	 dekla-
rowanie	przed	tą	datą	narodowo-
ści	polskiej.	Teoretycznie	 zapew-
niono	przesiedleńcom	możliwość	
wyboru	 miejsca	 osiedlenia,	 od-
szkodowanie	 za	mienie	 pozosta-
wione	 (ziemia,	 nieruchomości)	
w	formie	gospodarstwa	wiejskie-
go	 lub	 nieruchomości	 miejskiej.	
Można	było	zabrać	do	2	ton	baga-
żu	 na	 rodzinę:	 odzież,	 obuwie,	
żywność,	 sprzęty	 domowe,	 in-
wentarz	 gospodarczy,	 zwierzęta	
hodowlane.	Przedstawiciele	wol-
nych	 zawodów	 (lekarze,	 artyści,	
naukowcy)	 mogli	 wziąć	 przed-
mioty	 niezbędne	 do	 wykonywa-

nia	swego	zawodu.	W	praktyce	na	
zabranie	 wielu,	 szczególnie	 cen-
nych	przedmiotów	–	np.	pianina,	
należało	mieć	specjalne	zezwole-
nie.	Ograniczanie	bagażu	wynika-
ło	 również	 z	 faktu,	 że	 jeden	wa-
gon	przeznaczano	na	34	osoby.	
	 Do	 pracy	 przystąpiły	 Polskie	
Komisje	 Ewakuacyjne.	 Dokony-
wały	one	spisu	uprawnionych	do	
wyjazdu.	Opisywały	majątek,	któ-
ry	można	było	wziąć	ze	sobą,	mie-
nie	i	dobra	pozostawiane,	za	któ-
re	 należała	 się	 rekompensata	
w	naturze	na	 terenie	Polski	oraz	
organizowały	 transport	 (bardzo	
często	 to	 ostatnie	 wiązało	 się	
z	rozpraszaniem	ludności,	 tak	by	
nie	 trafiali	 oni	 w	 zwartej	 grupie	
na	nowe	ziemie).	
	 Początkowo	 w	 wielu	 miej-
scach	 występowała	 niechęć	 wo-
bec	wyjazdów.	Liczono,	że	władza	
radziecka	 na	 Kresach	 nie	 będzie	
trwałą.	Ufano	w	alianckich	sprzy-
mierzeńców,	 którzy	 popierali	
rząd	 w	 Londynie	 wrogi	 wobec	
koncepcji	granicy	po	Linii	Curzo-
na.	 Uznanie	 przez	 USA	 i	 Wielką	
Brytanię	w	dniu	28	czerwca	1945	
roku	 Tymczasowego	 Rządu	 Jed-
ności	 Narodowej	 oraz	 cofnięcie	
5 lipca	1945	roku	uznania	rządo-
wi	RP	w	Londynie	 przypieczęto-
wało	w	 sensie	 prawnym	decyzje	
jałtańskie.	 Jednocześnie	 wzrosły	
prześladowania	Polaków	na	zaję-
tych	przez	bolszewików	ziemiach	
kresowych.	Zgłoszenia	do	wyjaz-
du	 przybrały	 wówczas	 masowy	
charakter.	
	 W	 1945	 r.	 przesiedlono	 do	
Polski	prawie	743	tys.,	a	w	1946	
–	 640	 tys.	 osób	 (w	 tym	 prawie	
222	 tys.	 z	 głębi	 ZSRR).	 W	 ciągu	
kolejnych	 dwóch	 lat	 z	 dawnych	
Kresów	 „repatriowano”	 jedynie	
2	 911	 osób,	 a	 z	 głębi	 ZSRR	 –	
15	275.	W	sumie	w	latach	1944	–	
48	 przesiedlono	 oficjalnie	 1	 517	
983	osób.	Do	tej	liczby	należy	do-
liczyć	 zapewne	 ok.	 200	 tys.	 dzi-
kich	 przesiedleńców	 –	 zagrożo-
nych	aresztowaniem	i	zsyłką,	np.	
żołnierzy	Armii	Krajowej.
	 Nieco	 mniejszą	 skalę	 miała	
repatriacja	na	wschód.	Przymuso-
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wa	bądź	dobrowolna	(bo	z	obiema	
mieliśmy	 do	 czynienia),	 objęła	
niespełna	550	 tys.	 ludzi.	W	myśl	
porozumienia	pomiędzy	Polskim	
Komitetem	Wyzwolenia	 Narodo-
wego	a	władzami	zachodnich	re-
publik	ZSRR:	we	Włodawie,	Cheł-
mie,	 Zamościu,	 Krasnymstawie,	
Biłgoraju,	 Lubaczowie,	 Jarosła-
wiu	 ustanowiono	 pełnomocni-
ków	do	sprawy	wysiedlenia.	We-
dług	 ówczesnych	 obliczeń	 –	 na	
podstawie	 naprędce	 przeprowa-
dzonego	 spisu,	 który	 zazwyczaj	
utożsamiał	wyznanie	i	język	z	na-
rodowością,	było	w	Polsce	ponad	
546	tys.	osób	podlegających	kry-
teriom	ewakuacji	na	tereny	ZSRR.	
	 Największy	odsetek	stanowili	
Ukraińcy.	Na	łączną	liczbę	630	tys.	
Ukraińców	i	Łemków	zamieszku-
jących	w	granicach	Polski,	ok.	482	
tys.	 podlegało	 przesiedleniu.	
Do	usunięcia	ich	z	terenów	na	za-
chód	 od	 Bugu	 polskie	 władze	
przykładały	olbrzymią	wagę.	Ofi-
cjalnie	miało	to	posłużyć	narodo-
wemu	 ujednoliceniu	 przyszłego	
społeczeństwa	 polskiego.	 Dodat-
kowo	liczono,	że	uda	się	tym	spo-
sobem	 uspokoić	 ruchy	 narodo-
wościowe	 na	 południowym	
wschodzie	naszego	kraju.	Jak	po-
wszechnie	 głoszono	 chodziło	
o	 przeciwdziałanie	 działalności	
Ukraińskiej	 Powstańczej	 Armii.	
Nie	 brano	 jednak	 pod	 uwagę,	
że	nasilenie	się	działalności	prze-
siedleńczej	 niejednokrotnie	 wią-
zało	się	z	przeciwdziałaniem	wy-
siedleniem	ze	strony	UPA	(wysa-
dzanie	 linii	 kolejowych,	 itp.).	
W	 praktyce	 więc	 chodziło	 o	
zmniejszenie	 liczebności	 naj-
większej	 mniejszości	 narodowej	
w	 Polsce.	 Władze	 zdecydowały	
się	nawet	na	spotkanie	z	aktywi-
stami	 ukraińskimi,	 którzy	 żądali	
między	innymi:
•	 równości	w	dostępie	do	refor-

my	rolnej,
•	 swobód	religijnych,
•	 otwarcia	 szkół	 z	 ukraińskim	

językiem	nauczania,
•	 zezwolenia	 na	 reaktywację	

ukraińskiego	ruchu	spółdziel-
czego,

•	 zgody	 na	 założenie	 ukraiń-
skiej	partii	demokratycznej,

•	 amnestii	 dla	 „przestępców	
politycznych”.

	 Zgodzono	 się	 na	 te	 postulaty	
choć	wiedziano,	że	zależeć	to	bę-
dzie	od	woli	sowieckich	władz	te-
renów,	na	które	mają	 zostać	wy-
wiezieni	 polscy	 wysiedleńcy.	
W	realizacji	ww.	porozumień	nie	
cofano	się	przed	brutalnym	przy-
musem	 (zdarzały	 się	 aresztowa-
nia	i	wysiedlenia	całych	wsi).	
	 I	etap	repatriacji	 trwał	od	15	
października	do	31	grudnia	1944.	
W	 tym	czasie	wyjechało	z	Polski	
19	899	Ukraińców	(5035	rodzin),	
w	 tym	 4	 025	 osób	 z	 powiatu	
chełmskiego,	 3	 902	 osoby	 z	 po-
wiatu	 hrubieszowskiego,	 3	 380	
osób	 z	 powiatu	 tomaszowskiego	
i	1	862	osoby	z	powiatu	zamojskie-
go.	Po	zimowej	przerwie	dokona-
no	repatriacji	znacznie	mniejszej	
grupy.	 Teraz	władze	 zaczęły	 sto-
sować	naciski,	a	nawet	przemoc.	
	 III	 etap	 trwał	 od	 1	 września	
do	 31	 grudnia	 1945.	 Wyjechało	
wówczas	z	Polski	81	806	osób	(22	
854	rodziny).	Prowadzony	on	był	
z	 dużym	 udziałem	 sił	 wojsko-
wych.	 Na	 Łemkowszczyźnie	 roz-
poczęto	 wysiedlenia	 z	 miejsco-
wości	 położonych	 w	 pasie	 gra-
nicznym,	 wykorzystując	 jako	
podstawę	 prawną	 rozporządze-
nie	 ministra	 spraw	 wewnętrz-
nych	 z	 22.01.1937	 r.	 o	 obszarze	
granicznym	 państwa.	 Powyższe	
metody	 jak	ww.	wzmogły	działa-
nia	 partyzantki	 UPA.	 Miejscami	
dochodziło	 do	 otwartych	 starć,	
które	 wykorzystywano	 w	 celu	
manipulowania	opinią	publiczną.	
	 5.04.1946	r.	utworzono	Grupę	
Operacyjną	„Rzeszów”.	To	ona	do-
konywała	 najbardziej	 brutalnych	
wysiedleń.	 We	 wsi	 Terka	 oraz	
w	 Zawadce	 Morochowskiej	 do-
szło	do	pacyfikacji,	w	których	gi-
nęli	 ludzie.	 Normę	wysiedlanych	
rodzin	zwiększono	ze	100	do	500	
dziennie.	 Ogółem	 w	 ostatnim	
okresie	wysiedlenia	kraj	opuściło	
252	422	osób.
	 Łącznie	 w	 czasie	 całej	 akcji	
wysiedlania	 ludności	 ukraińskiej	

przesiedlono	 około	 480	 tysięcy	
osób	(122	450	rodzin),	w	tym:
•	 z	 Województwa	 Krakowskie-

go	–	21	776	osób;
•	 z	Województwa	Rzeszowskie-

go	–	267	790	osób;
•	 z	 Województwa	 Lubelskiego	

–	190	734	osoby.
	 6	maja	1947	r.	 rządy	Rzeczy-
pospolitej	 Polskiej	 i	 Ukraińskiej	
Socjalistycznej	 Republiki	 Radzie-
ckiej	wydały	wspólny	komunikat	
o	zakończeniu	przesiedlenia	oby-
wateli	 polskich	 z	 terytorium	
USRR	do	Polski	i	ludności	ukraiń-
skiej	z	terytorium	Polski	do	USRR.	
	 Według	 oficjalnych	 statystyk	
wysiedlono	 97%	 społeczności	
ukraińskiej	i	łemkowskiej.	W	kra-
ju	 miało	 pozostać	 zaledwie	 814	
rodzin	 ukraińskich	 (4458	 osób),	
7143	mieszane	(24661	osób)	i	ok	
2900	rodzin,	których	miejsca	po-
bytu	nie	udało	się	ustalić.	Łącznie	
dawało	to	niespełna	38	tys.	osób6.	
Na	całym	terytorium	Polski	miało	
ich	 być	 zaledwie	 50	 070.	 Jest	 to	
zbyt	mało,	 jeżeli	 weźmiemy	 pod	
uwagę	zasięg	Akcji	„Wisła”,	która	
obejmie	 znacznie	 większą	 liczbę	
wysiedlonych	(ok.	150	tys.).	Nale-
ży	więc	szacować,	że	wysiedlenia	
przed	1947	 r.	 objęły	ok.	6070%	
rdzennych	ukraińskich	mieszkań-
ców	południowego	wschodu	Pol-
ski7.	Liczba	„pozostałych	na	ojco-
wiźnie”	 stale	 wzrastała	 wobec	
nielegalnych	 powrotów	 Ukraiń-
ców	przez	zieloną	granicę8.	Przed	
samą	Akcją	„Wisła”	liczbę	Ukraiń-
ców	i	Łemków	określano	na	80	tys.	
Faktycznie	można	 jednak	mówić	
o	 co	 najmniej	 150	 tys.	 osób	 
(tyle	 „ofiar”	 będzie	 miała	 Akcja	
„Wisła”)9.
	 Znacznie	mniejszą	była	prze-
widziana	do	wysiedlenia	z	Polski	

6	 Do	 tego	należałoby	 jeszcze	dodać	ok.	
10	tys.	Łemków	i	dużą	liczbę	Ukraińców	
z	 rodzin	 jednorodnych	 i	 mieszanych	 na	
Podlasiu.	
7	 Pisuliński	 J.,	 Akcja specjalna „Wisła”,	
s.	31.
8	 W	miejscowości	Wierzbica	po	wysied-
leńcach	 1946	 r.	 pozostało	 zaledwie	 35	
rodzin.	 Po	 roku	 było	 ich	 już	 250.	 Patrz:	
Pisuliński	J.,	Akcja specjalna „Wisła”,	s.	32.
9	 Pisuliński	 J.,	 Akcja specjalna „Wisła”,	
s.	33.
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na	 wschód	 społeczność	 białoru-
ska.	 Na	 ogólną	 liczbę	 niespełna	
210	 tys.	 jedynie	 niecałe	 50	 tys.	
podlegało	 prawu	 wysiedlenia.	
Z	możliwości	wyjazdu	skorzysta-
ło	jednak	od	36	do	47	tys.10.	Głów-
ną	 przyczyną	 odmowy	 wyjazdu	
było	 przywiązanie	 do	 rodzinnej	
ziemi.	Szacuje	się,	że	w	granicach	
kraju	pozostało	ok.	150	tys.	Biało-
rusinów.	
	 Inaczej	 było	 w	 odwrotnym	
kierunku.	Na	białoruskich	listach	
chętnych	do	wyjazdu	do	Polski	w	
1945	r.	było	ponad	320	tys.	osób.	
Listy	te	sporządzano	już	po	poro-
zumieniach	 z	 Jałty.	 Wielokrotnie	
traktowano	je,	jako	swego	rodza-
ju	 plebiscyt,	 którym	 chciano	 po-
kazać	 aliantom,	 że	 ziemie	 te	 są	
rdzennie	polskie.	Realną	chęć	wy-
jazdu	miało	więc	mniej	osób.	Dla	
przykładu,	w	Obwodzie	Grodzień-
skim,	na	140	 tys.	 osób	polskiego	
pochodzenia	 deklarujących	 chęć	
emigracji,	 realnie	 wyjechało	 40	
tysięcy.	Wynikało	 to	 z	 braku	 od-
powiednich	dokumentów	i	obawy	
o	 należyte	 wyrównanie	 strat	 za	
majątek,	 jaki	 miano	 pozostawić	
w	Białorusi.	Z	drugiej	 zaś	 strony	
władze	 białoruskie	 obawiały	 się	
wyludnienia	 republiki	 i	 tak	 już	
osłabionej	 stratami	 wojennymi	
i	piętrzyły	różnego	rodzaju	prze-
szkody	przed	wyjeżdżającymi.	
	 W	1946	r.,	łącznie	z	ludnością	
żydowską,	na	białoruskich	listach	
było	ponad	535	 tys.	 chętnych	do	
powrotu	 do	 Polski.	 Odmówiono	
zaledwie	40	tysiącom	uznając	ich	
mimo	 religii	 za	 Białorusinów	
(wyznania	rzymskokatolickiego).	
	 Wśród	 powracających	 naj-
mniej	 było	 Litwinów.	 Tu	 władze	
odmawiały	 wyjazdu	 wszystkim,	
kto	 nie	 posiadał	 dokumentów	
stwierdzających	 polską	 narodo-
wość	 sprzed	 1939	 r.	 Ostatecznie	
jednak	 wraz	 z	 uciekinierami	 na	
Litwę	z	1939	r.	do	Polski	powróciło	
ok.	200	tys.	osób11.	Ruch	w	prze-

10	 Pierwszą	liczbę	podaje	Tomaszewski	J.	
(271)	a	drugą	Urban	K.	(s.	115).
11	 Krzysztof	Buchowski,	Uwagi o tak zwa-
nych „repatriacjach” ludności polskiej z te-
renów Litwy etnicznej w latach 1945-

ciwnym	 kierunku	 był	 znacznie	
mniejszy.	 W	 naszych	 granicach	
w	 1946	 r.	 pozostało	 ok.	 10	 tys.	 
Litwinów.
 Z	 II	wojny	 światowej	wycho-
dziliśmy	bardzo	osłabieni.	Wobec	
strat	 osobowych,	 polityki	 prze-
siedleńczej	i	zmiany	granic,	liczba	
parafii	spadła	z	1579	do	zaledwie	
169	 (w	 samej	 dawnej	 diecezji	
chełmskopodlaskiej	zlikwidowa-
no	170	parafii).	W	granicach	Pol-
ski	 z	 5	 przedwojennych	 diecezji	
pozostała	 jedynie	 diecezja	 war-
szawska	 i	 część	 grodzieńskiej.	
Równie	poważne	były	ubytki	ka-
drowe.	Liczba	kapłanów	spadła	z	
1725	do	190,	diakonów	z	206	do	
25,	 psalmistów	 z	 1947	 do	 223.	
Przetrwał	 zaledwie	 jeden	 klasz-
tor	 w	 Jabłecznej.	 Likwidacji	 ule-
gły	wszystkie	seminaria	i	wydział	
teologiczny	 na	 Uniwersytecie	
Warszawskim.	 Utraciliśmy	 90	%	
majątku	 nieruchomego.	 Samych	
cmentarzy	pozostało	234	z	1965.	
W	 ramach	 polityki	 polonizacji	
Ukraińców	 zlikwidowano	 diece-
zję	chełmskopodlaską	 i	krakow-
skołemkowską.	Na	21	parafie	i	32	
filie	 na	 tym	 terenie,	 tylko	6	 było	
oficjalnie	uznanych	przez	władze.	
	 Najpoważniejsze	 były	 jednak	
straty	 w	 ilości	 wiernych.	 Nowy	
kształt	 granic	 odebrał	 nam	 ok.	
4	mln	wiernych,	którzy	pozostali	
po	 wschodniej	 stronie	 granicy12.	
W	kraju	zostało	zaledwie	między	
500,	a	550	tys.	wiernych.	Jednak	i	
to	 miało	 się	 zmienić.	 Jesienią	
1944	r.	rozpoczęły	się	kolejne	wy-
wózki.	
	 Wśród	 wysiedlanych	 z	 woje-
wództwa	 lubelskiego	 i	 białosto-
ckiego	 większość	 była	 wyznania	
prawosławnego,	 zaś	 z	 rzeszow-
skiego	i	krakowskiego	ok.	15	tys.	
Łącznie	więc	ok.	230	tys.	prawo-
sławnych	 stało	 się	 ofiarami	 po-

1947,	 w:	Repatriacje i migracje ludności 
pogranicza w XX wieku. Stan badań oraz 
źródła do dziejów pogranicza polsko-li-
tewsko-białoruskiego,	 pod	 red.	 Marek	
Kietliński	 i	 Wojciech	 Śleszyński,	 Biały-
stok	2004,	s.	118.
12	 Mironowicz	 A.,	 Kościół prawosławny 
w Polsce,	Białystok	2006,	s.	662663.

wojennych	 wywózek13.	 Cerkiew	
skurczyła	się	do	300	tys.	wiernych.	
Dla	 przykładu	 jesienią	 1945	 r.	
wszyscy	 prawosławi	 duchowni	
na	 terenie	 powiatu	 nowosąde-
ckiego	 otrzymali	 nakazy	 opusz-
czenia	 teren	powiatu	w	ciągu	24	
godzin.	Miejscowy	starosta,	 Józef	
Łabuz,	prowadził	powyższą	poli-
tykę	wobec	całej	ludności	prawo-
sławnej	 25.09.1945	 r.	 obwieścił:	
„Wszyscy	 mieszkańcy	 powiatu	
nowosądeckiego	 narodowości	
ukraińskiej	 i	 ruskiej	 obowiązani	
są	opuścić	teren	obszaru	granicz-
nego	w	terminie	15	dni,	licząc	od	
dnia	 następnego	 po	 ogłoszeniu,	
ze	 względu	 na	 bezpieczeństwo	
i	ochronę	granicy.	Jeśli	obywatele	
ci	 nie	 opuszczą	 obszaru	 granicz-
nego	w	wyżej	wskazanym	termi-
nie,	 będą	 usunięci	 w	 trybie	
przymusowym”14.
	 Podobne	 decyzje	 zapadały	
w	wielu	 przygranicznych	 powia-
tach.	 Groźbą	 sankcji	 administra-
cyjnych,	 a	 nawet	 więzienia	 skła-
niano	do	wyjazdu	tych,	co	dobro-
wolnie	nie	chcieli	 się	 im	poddać.	
Mimo	 wszystko	 jednak	 do	 lata	
1945	r.	nie	można	jeszcze	mówić	
o	przymusowych	przesiedleniach.	
Później	 do	 akcji	 zaangażowano	
odziały	 wojska	 polskiego.	 Stało	
się	to	możliwe	dzięki	narastającej	
w	 polskim	 społeczeństwie	 wro-
gości	 wobec	 prawosławia,	 po-
strzeganego	 jako	 rozsadnik	 par-
tyzantki	 UPA	 i	 różnego	 rodzaju	
band.	Duchownym	coraz	częściej	
odmawia	 się	 prawa	 otwierania	
dawnych	 parafii	 bądź	 organizo-
wania	 całkiem	 nowych.	 Coraz	
częściej	sugeruje	się	im	opuszcze-
nie	 Polski.	 Tymczasem	 pozosta-
wione	bez	opieki	mienie	cerkiew-
ne	 z	 zamkniętych	 świątyń	 ulega	
rozgrabieniu	 i	 profanacji.	 Nawet	
skrajnie	 pokorna	 prośba	 bp.	 Ty-
moteusza	o	reaktywowaniu	para-
fii	 zaledwie	 w:	 Białej	 Podlaskiej,	
Chełmie,	 Hrubieszowie,	 Jabłecz-
nej,	 Lublinie	 i	 Włodawie	 zostaje	
13	 Mironowicz	dz.	cyt.	663.
14	 Urban	 K.,	 Z dziejów Kościoła prawo-
sławnego na Dolnym Śląsku 1946-1956,	
Białystok	1998.	s.	1342.
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zaaprobowana	 w	 minimalnym	
wymiarze.	 Zezwolono	na	organi-
zację	 życia	 parafialnego	w	Białej	
i	 Jabłecznej.	Grabieże	zakończyły	
się	 dopiero	 po	 przejęciu	 mienia	
przesiedleńców,	 w	 tym	 cerkiew-
nego,	 pod	 zarząd	 państwowy	
mocą	 dekretu	 z	 5.09.1947	 r.	 Nie	
wspominano	tu	jednak	nic	o	ma-
jątku	już	bezprawnie	zajętym,	np.	
przez	osoby	prywatne	czy	Kościół	
rzymskokatolicki15.	
	 Warto	tu	wspomnieć	o	jeszcze	
jednym	 epizodzie	 tego	 okresu.	
Białostocczyzna	 doświadczyła	
wówczas	 swego	 rodzaju	 kano-
nicznej	 dwuwładzy.	 W	 grudniu	
1944	r.	metropolita	miński	Bazyli	
Ratmirow	utworzył	dla	Białostoc-
czyzny	 Tymczasowy	 Zarząd	 Du-
chowny,	 który	 poparła	 znaczna	
część	duchowieństwa.	Opowiada-
li	się	oni	za	likwidacją	autokefalii	
1925	r.	i	pełną	jednością	z	Patriar-
chatem	 Moskiewskim.	 Nic	 więc	
dziwnego,	 że	 nie	 wypowiadano	
się	 tu	 zbyt	 negatywnie	 o	 możli-
wości	wyjazdu	na	Białoruś.	Wła-
dze	 państwowe	 stały	 jednak	 po	
stronie	 bp.	 Tymoteusza,	 który	
otrzymał	 kanoniczną	 pieczę	 nad	
Białostocczyzną	od	met.	Dionize-
go,	 co	 zaakceptował	 również	
Przewodniczący	 PKWN	 Edward	
OsóbkaMorawski	i	opowiadał	się	
za	 całkowitą	 kościelną	 niezależ-
nością.	 Po	 ostatecznej	 likwidacji	
Zarządu	Duchowego	jego	zwolen-
nicy	zostali	przymusowo	wysied-
leni	na	Białoruś16.	
	 Równie	 bolesne	 były	 straty	
osobowe	w	wyniku	konwersji.	Jak	
ww.	wyznacznikiem	narodowości	
zazwyczaj	 była	 wiara.	 Prawo-
sławnego	 z	północy	postrzegano	
jako	Białorusina,	a	z	południa	jako	
Ukraińca	bądź	Łemka,	a	to	wiąza-
ło	się	z	przypisaniem	do	wysied-
lenia.	W	 latach	powojennych	od-
notowujemy	 więc	 dużą	 liczbę,	
niewspółmierną	 do	 okoliczności,	
konwersji	 na	 katolicyzm	 i	 prote-
stantyzm.	Mogło	 to	 dotyczyć	 na-
15	 Urban	K.,	Kościół prawosławny w Pol-
sce 1945-1970,	s.	158160.
16	 Mironowicz	 E.,	 Białorusini w Polsce,	
s.	162.

wet	 kilkunastu	 tysięcy	 osób.	
Co	zastanawiające,	władze	dobrze	
zdawały	sobie	sprawę	co	było	głów-
ną	przyczyną	konwersji.	Mimo	to	
nie	wpisywano	na	listy	przesied-
leń	„nowo	nawróconych”17.		
	 Sytuacja	 cerkwi	 była	 tym	
trudniejszą,	że	w	praktyce	wraz	z	
wiernymi	 bezpowrotnie	 tracono	
mienie	 cerkiewne.	 Zazwyczaj	
przejmowano	świątynię,	zabudo-
wania	 i	 ziemię.	 Jeśli	 nawet	 do	
opuszczonej	 parafii	 przyjeżdżał	
oddelegowany	z	diecezji	duchow-
ny	 –	 nie	 otrzymywał	 zgody	 na	
prowadzenie	 działalności	 dusz-
pasterskiej	 (zazwyczaj	 oficjalną	
przyczyna	był	brak	wiernych,	któ-
rych	wywieziono,	bądź	zastrasze-
ni	nie	przyznawali	się	do	prawo
sławia)18.	
	 Akcje	wysiedleńcze	od	1939	r.	
do	połowy	lat	50	na	stałe	wpisały	
się	w	polską	rzeczywistość.	Doty-
czyły	wielu	 narodowości	 i	 wielu	
państw.	 Trudno	 jest	 tu	 jedno-
znacznie	oddzielić	ofiary	od	prze-
śladowców.	Mówiąc	ściślej,	każde	
z	 państw	 i	 jego	 naród	 raz	 było	
ofiarą,	 a	 innym	 razem	 sprawcą.	
Niezmienną	ofiarą	był	jedynie	lud	
różnej	 narodowości,	 któremu	
wbrew	jego	woli	niejednokrotnie	
kilka	razy	przychodziło	się	porzu-
cać	miejsce	zamieszkania.	Tracili	
dorobek	 wielu	 pokoleń.	 Niejed-
nokrotnie	zagrożona	też	była	 ich	
tożsamość	 narodowa,	 kultura,	
	język.	 Po	 wysiedlonych	 często	
	pozostawały	 opuszczone	 domo-
stwa,	 zarośnięte	 cmentarze	
i	świątyni	zwolna	niszczone	przez	

17	 Mironowicz	A.,	dz.	cyt.	667	i	Pisuliński	J.,	
Akcja specjalna „Wisła”,	s.	34.
18	 Dotyczyło	 to	 np.	 ks.	 Włodzimierza	
Wieżańskiego.	Wiosną	 1946	 r.	 z	 polece-
nia	Warszawskiego	Konsystorza	cerkiew-
nego	przybył	on	na	Łemkowszczyznę	aby	
zaopiekować	się	mieniem	opuszczonych	
parafii	 w	 Banicy,	 Piorunce,	 itp.	 Starosta	
Nowosądecki	 nie	 udzielił	 mu	 zgody	 na	
wznowienie	działalnosci	duszpasterskiej	
w	 parafiach	 i	 nie	 przekazał	 praw	 do	
opuszczonego	 mienia	 cerkiewnego.	 Ak-
tywny	działacz	 z	Florynkiks.	 Stefan	Bie-
gun	został	zmuszony	do	wyjazdu	do	Cie-
szyna	(groziła	mu	deportacja	za	wschod-
nią	 granicę).	 Powrócił	w	 1946	 r.	 ale	 już	
rok	później	stał	się	ofiarą	Akcji	Wisła.	

czas.	 Pozostawało	 też	 poczucie	
wielkiej	 krzywdy	 i	 żal	 do	 Ojczy-
zny	Matki,	którego	nawet	czas	nie	
potrafił	uśmierzyć. 
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Niebiańska światłość – na ziemi
metr. Antoni Suroski 

	 W	 taką	samą	zwykłą	noc,	 jak	
ta	 dzisiejsza,	 około	 dwa	 tysiące	
lat	 temu,	 Bóg	 stał	 się	 człowie-
kiem.	 Ten	 cud	 został	 zauważony	
tylko	 przez	 Marię	 Pannę,	 Józefa	
Oblubieńca;	 aniołowie	 Pańscy	
ogłosili	ten	cud	ludziom	prostego	
serca:	 pasterzom,	 którzy	 strzegli	
swych	trzód	w	nocy;	i	jeszcze	do-
wiedzieli	 się	 o	 tej	 tajemnicy	 lu-
dzie,	 którzy	 głęboko	 wniknęli	 w	
sekrety	 przyrody,	 którzy	 poznali	
co	 niebo	 i	 ziemia	 mogą	 powie-
dzieć	o	wieczności.	Nikt	 inny	nie	
zauważył,	że	wszystko	się	zmieni-
ło	w	stworzeniu,	że	iskra	niebiań-
skiego	światła	błysnęła	na	ziemię.
	 Pan	 Bóg	 mówi,	 że	 światło	
świeci	w	ciemności,	i	że	ciemność	
go	nie	ogarnia	i	nie	może	go	zga-
sić.	Tak	więc,	niebiańskie	światło	

zajaśniało	 dla	 nas	 na	 ziemi,	 Bóg	
stał	 się	 człowiekiem	 i	 los	 naszej	
ziemi	 przemienił	 się	 do	 samych	
głębin.	Nie	ma	 już	podziału	mię-
dzy	ziemskim	a	niebiańskim;	Bóg	
wszedł	nie	 tylko	w	 ludzkie	prze-
znaczenie,	ale	w	całą	naszą	ludz-
ką	historię;	przyoblekł	się	w	ciało	
i	 zjednoczył	 z	 samą	 substancją	
stworzonego	 świata.	 I	 teraz	
wszystko,	co	jest	we	wszechświe-
cie	–	i	ludzki	los,	i	rozwój	kosmo-
su,	 aż	 do	 krańców	 naszego	
ogromnego	 świata,	 ogromnego	
i	 wciąż	 niedostępnego	 Wszech-
świata	–	wszystko	tajemniczo	po-
łączone	 jest	 pokrewieństwem	
z	Żywym	Bogiem.
	 Świat	 naprawdę	 nie	 jest	 już	
taki	 sam	 jak	 poprzednio,	 stwo-
rzony	przez	twórcze	słowo	Boga:	

on	stanął	twarzą	w	twarz	ze	swo-
im	 Stwórcą,	 powołany	 i	 stający	
się;	działał	na	niego	Bóg;	ale	na-
dal	między	Bogiem	a	światem	ist-
niała	 jakaś	 niepojęta	 przepaść.	
Teraz	ta	przeszkoda	zniknęła,	Bóg	
nadal	jest	Bogiem	niepojętym,	cu-
downym,	 bezdennie	 głębokim,	
a	 jednocześnie	 takim	 bliskim	 –	
i	nie	tylko	nam,	ale	wszystkiemu,	
co	jest	we	Wszechświecie.
	 W	 narodzeniu	 Pana	 Bóg	
wchodzi	do	świata,	odziewa	się	w	
jego	 szatę,	 w	 jego	 ciało,	 w	 jego	
materialną	 istotę.	 A	we	Wniebo-
wstąpieniu	 Pańskim	 ten	 świat	
unoszony	 jest	 przez	Niego	 z	 cia-
łem	Jego	do	głębin	Samego	Boga.	
Bóg	i	świat	są	teraz	w	tajemniczy	
sposób	 połączeni.	Można	 prawie	
powiedzieć,	 że	 świat	 już	 wszedł	
w	 Boską	 wieczność,	 a	 Bóg	 do-
świadczył	czasowego	i	tragiczne-
go	 losu	–	 i	 na	 tym	 świecie	Chry-
stus	żył	i	nauczał.
	 Wielu	teraz	zapomniało	o	Chry-
stusie,	wielu	odwróciło	się	i	zbun-
towało	 przeciwko	 Niemu.	 A	 jed-
nak,	 wszyscy	 bez	 wyjątku,	 wie-
rzący	i	niewierzący,	i	odrzucający	
Boga	i	walczący	z	Nim,	niczym	in-
nym	 nie	 żyją,	 jak	 tylko	 ewange-
licznym	 nauczaniem,	 że	 powoła-
nie	 człowieka	 jest	 nieskończenie	
wielkie,	 że	 godność	 ludzka	 jest	
równa	tylko	godności	Boga.
	 My,	 wierzący,	 wyrażamy	 to	
słowami	Pisma	Świętego:	że	czło-
wiek	 jest	 powołany,	 aby	 stać	 się	
uczestnikiem	 Syna,	 najbardziej	
Boskiej	natury	w	Chrystusie,	aby	
stać	 się	 Jednorodzonym	 Synem	
Bożym;	podczas	gdy	 inni	mówią,	
jak	 cudowny	 jest	 człowiek	 i	 jak	
nieskończenie	wiele	może	osiąg-
nąć,	kim	może	zostać...	Ale	ta	na-
uka	o	człowieku	była	nieznana	w	
starożytnym	 świecie,	 świecie	
mędrców	starożytności:	ta	nauka	
o	 człowieku	 stała	 się	 rzeczywi-
stością,	weszła	w	myśl	i	doświad-
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czenie	 ludzi	 przez	 Chrystusa	
i	Jego	nauczanie.
	 I	dlatego	Chrystus	z	taką	spo-
kojną	 pewnością	 mówił	 nam	
o	tym,	że	my,	którzy	znamy	ścież-
ki	 Boże,	 jesteśmy	 powołani	 do	
tego,	aby	być	jak	drożdże	wrzuco-
ne	 do	 ciasta	 by	 zakwasić	 cały	
świat,	żeby	z	przaśnego,	martwe-
go,	stał	się	żywym,	drżącym,	nie-
wyobrażalnie	różnym	i	niewyob-
rażalnie	bliskim	Samemu	Bogu	–	
i	 to	się	dzieje.	Dzieje	się	poprzez	
głoszenie	 Ewangelii	 i	 dokonuje	
się	także	wśród	tych,	którzy	daw-
no	 ją	 zapomnieli,	 albo	 odrzucili,	
gdyż	nic	 innego	niż	 to	nauczanie	
nie	stworzyło	tej	ludzkiej	świado-
mości,	 którą	 obecnie	 wszyscy	
żyją.
	 Apostoł	Paweł	znalazł	w	Ate-
nach	 ołtarz	 poświęcony	 niezna-
nemu	Bogu.	 Czyż	my,	 chrześcija-
nie,	 nie	 możemy	 powiedzieć,	 że	

ten	nieznany	Bóg	to	człowiek;	ale	
tylko	MY	wiemy,	jak	wysokim,	jak	
nieosiągalnym	 jest	 jego	 powoła-
nie,	 i	 że	 ci,	 którzy	 nie	 wierzą	
w	Boga	i	myślą,	że	wierzą	w	czło-
wieka,	oni	nieskończenie	go	upo-
karzają,	 czynią	 go	małym,	 zawę-
żają	go	do	granic	tej	naszej	ziemi,	
lub	 rozszerzają	go	w	przestrzeni	
„do	nieba”.
	 A	 my	 wiemy,	 że	 głębia	 czło-
wieka	może	spotkać	się	jedynie	z	
głębią	Boga.	Tylko	my,	chrześcija-
nie	–	gdyż	wierzymy,	że	Bóg	stał	
się	 człowiekiem	 i	 jesteśmy	prze-
konani,	 że	 człowiek	 jest	powoła-
ny,	aby	być	Bogiem	w	zjednocze-
niu	–	tylko	my	wierzymy	w	czło-
wieka	 w	 pełnej,	 zwycięskiej	
mierze,	i	dlatego	w	całym	świecie	
będziemy	 głosić	 godności	
człowieka,	miarą	której	jest	Wcie-
lony	Bóg	Chrystus.	Będziemy	gło-
sić	to	nie	słowem,	ale	tym,	w	jaki	

sposób	odnosimy	się	do	człowie-
ka.	Pokażemy	światu,	co	oznacza	
nasza	wiara	we	Wcielenie,	 nasza	
wiara	w	tego	tajemniczego	Boga,	
Który	stał	się	człowiekiem	i	poka-
zał	 naszą	 wielkość.	 „Chwała	 na	
wysokości	Bogu,	a	na	ziemi	pokój,	
w	ludziach	upodobania	ku	dobre-
mu!”	–	oto,	co	powinniśmy	głosić:	
nie	 tylko	wąski,	 biedny,	 ogołoco-
ny	z	boskości	Wszechświat,	który	
przez	 to	 staje	 się	 nieludzki,	 ale	
Wszechświat,	 który	 otwiera	 się	
do	 Boskiej	 bezgraniczności,	
w	 której	 człowiek	 tylko	 wtedy	
staje	się	człowiekiem,	kiedy	wie-
rzy,	 że	 naprawdę	 jest	 powołany,	
aby	być	Bogiem.

[za:	www.pravmir.ru]

tłum.	diakon	P.	Makal
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	 W	dniach	1116	października	
delegacja	Bractwa	na	czele	z	prze-
wodniczącym	Zarządu	Głównego	
Bazylim	 Piwnikiem	 odwiedziła	
Gruzję.	 Głównym	 jej	 celem	 było	
zapoznanie	się	z	obecną	sytuacją	
Cerkwi	gruzińskiej	oraz	nawiąza-
nie	kontaktów	mogących	w	przy-
szłości	 zaowocować	 współpracą	
Bractwa	 z	 jedną	 z	 najstarszych	
Cerkwi	lokalnych.
	 W	 toku	 wizyty	 delegacja	 od-
wiedziła	 ważne	 i	 historyczne	
miejsca,	 gdzie	 mogła	 pogłębić	
swoją	wiedzę	dotyczącą	niełatwej	
historii	 gruzińskiego	 prawosła-
wia.	 Członkowie	 Bractwa	 mieli	
możliwość	 uczestniczenia	 w	 na-
bożeństwach	 i	 obserwacji	 życia	
liturgicznego	 prawosławnych	
Gruzinów.
	 Wielkim	przeżyciem	była	Bo-
ska	 Liturgia	 sprawowana	 przez	
Jego	Świątobliwość	Eliasza	II,	Pa-
triarchęKatolikosa	 całej	 Gruzji	
w	soborze	Świętej	Trójcy	(Cminda	

Delegacja Bractwa w Gruzji

mocą	i	przy	wsparciu	ludzi	dobrej	
woli	udało	się	zorganizować	krót-
ką	audiencję,	podczas	której	prze-
wodniczący	Bractwa	wręczył	pa-
triarsze	złoty	Order	św.	św.	Braci	
Sołuńskich	 –	 najwyższe	 odzna-
czenie	Bractwa.	Delegaci	przeka-
zali	patriarsze	braterskie	pozdro-
wienia	 od	 zwierzchnika	 polskiej	
Cerkwi	 –	 metropolity	 Sawy.	 Pa-
triarcha	 z	 radością	 wspomniał	
o	bliskich	 i	 pełnych	miłości	 kon-
taktach	między	naszymi	Cerkwia-
mi	 oraz	 udzielił	 swego	 arcypa-
sterskiego	błogosławieństwa.
	 Ostatniego	dnia	wizyty	na	zie-
mi	 gruzińskiej	 członkowie	 Bra-
ctwa	 odwiedzili	 metropolitę	 Ni-
kozi	 Izajasza,	 który	 opowiedział	
o	 historii	 swojej	 katedry	 bisku-
piej,	 sięgającej	V	w.	Duże	wraże-
nie	 na	 delegatach	 zrobiły	 wspo-
mnienia	władyki	z	ostatnich	lat	–	
okresu	wojny	w	Osetii	Południowej	
w	2008	r.	i	jej	następstw.	W	wyni-
ku	działań	wojennych	prawie	do-

Sameba)	w	 Tbilisi.	 Stan	 zdrowia	
Patriarchy	 i	względy	bezpieczeń-
stwa	 (m.	 in.	 zakaz	 fotografowa-
nia)	nie	pozwoliły	na	rozmowę	z	
najstarszym	 ze	 zwierzchników	
lokalnych	Cerkwi,	 ale	 z	Bożą	po-

http://m.in/
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szczętnie	 został	 zniszczony	 po-
nad	 dziesięcioletni	 trud	 władyki	
–	spłonęła	z	trudem	odbudowana	
jedenastowieczna	siedziba	bisku-
pa,	studio	animacji	oraz	posiada-
ne	 środki	 transportu,	m.in.	 auto-
kar	do	przewozu	dzieci.	 Podczas	
spotkania	 z	 biskupem	 Izajaszem	
poruszono	 temat	 wymiany	 ucz-
niów	 i	wymiany	doświadczeń	na	
polu	edukacji	(na	zajęcia	w	szkole	
artystycznej	 prowadzonej	 przez	
władykę	 uczęszcza	 ponad	 100	
dzieci).

	 Wizytę	 delegacji	 Bractwa	na-
leży	zaliczyć	do	udanych	i,	pokła-
dając	 nadzieję	 w	 Bożej	 pomocy,	
do	 owocnych.	 Mamy	 nadzieję,	
że	 w	 przyszłości	 zaowocuje	 to	
zwiększeniem	 świadomości	 na-
szych	 wiernych	 o	 prawosławiu	
w	Gruzji	i	przyczyni	się	do	zacieś-
nienia	relacji	cerkiewnych.

http://m.in/


Biuletyn Informacyjny 4/201712

Urodziłaś dziecko, ale jeszcze 
nie uczyniłaś go świętym

	 Ciąża	trwa	dziewięć	miesięcy.	
Dziewięć	 miesięcy	 nosisz	 nie-
mowlę	 pod	 sercem,	 a	 potem	 ro-
dzisz	je.	I	to	wszystko?	Nie,	oczy-
wiście.	 Urodziłaś	 dziecko,	 ale	
jeszcze	nie	uczyniłaś	go	świętym.	
Karmisz	 je,	 ale	 to	 za	 mało	 do	
prawdziwego	 nasycenia.	 Daliście	
mu	osobny	pokój,	z	klimatyzacją,	
dywanem	 i	 komputerem,	 ale	
i	tego	za	mało.
	 Ważna	jest	nie	tylko	jakość	ży-
cia,	ale	także	jakość	kształtujące-
go	 się	 charakteru.	 Ważne	 jest,	
 jakim	 dziecko	 rośnie.	 I	 tu	 też	
potrzebna	 jest	 pomoc	 rodziców.	
Trzeba	 pomóc	 dziecku	 poznać	
samego	 siebie,	 poznać	 świat,	
a	poprzez	świat	–	sąsiadów,	praw-
dę	i	Boga.
	 Nauczyłaś	 dziecko	 miłości?	
Modlitwy?	 Nauczyłaś	 je	 czasami	
stawać	na	kolana	podczas	modli-
twy,	 pokory,	 bycia	 gotowym	 na	
poświęcenia?	 Czy	 pokazujesz	
swoim	przykładem,	czym	jest	po-
kora?
	 Czy	dzieci	widzą,	 jak	czasami	
ustępujesz,	 prosisz	 o	 przebacze-
nie,	powstrzymujesz	się,	poświę-
casz	 (dla	 kogoś)	 swoje	 interesy?	
Jak	 znosisz	 ból	 bez	 narzekania,	
oburzenia	 i	 sprzeciwu?	 Jak	 zno-
sisz	porażki,	postrzegając	 je	 jako	
pretekst	do	zbliżenia	się	do	Boga,	
do	stania	się	bardziej	pokornym?	
Jak	 przyznajesz	 się	 do	 błędów?	
Czy	 kiedykolwiek	 twoje	 dziecko	
widziało	to	wszystko?
	 Jeśli	tak,	to	ono	naprawdę	wie,	
dlaczego	żyje	w	tym	świecie,	wie,	
dokąd	iść,	zna	cel	w	życiu.	Ponie-
waż	jego	rodzice	–	choć	nie	czyta-
ją	książek	o	wychowaniu,	nie	spę-
dzają	z	nim	wielu	godzin	–	włas-
nym	 przykładem	 w	 naturalny	
sposób	spokojnie	prowadzą	je	do	
Boga.	To	bardzo	poprawne	z	du-

chowego	punktu	widzenia.	Takie	
wychowanie	 przekazywane	 jest	
z	pokolenia	na	pokolenie	–	cicho	
i	 niedostrzegalnie.	 Nie	 jest	 ono	
widoczne,	ale	działa.

Dziecko nie będzie posłuszne 
ojcu duchowemu, jeśli w rodzi-

nie wszystko jest na opak

	 Pewnego	 razu	 przyszli	 do	
mnie	ojciec	i	syn.	Zanim	mężczy-
zna	 podszedł,	 poczułem	 zapach	
papierosów.	 A	 kiedy	 przyszedł,	
powiedział:
–	Ojcze,	porozmawiaj	z	moim	sy-
nem.	Wiem,	 że	 cię	 posłucha.	 Po-
wiedz	mu,	 żeby	 nie	 palił.	 Zaczą-
łem	czuć	od	niego	zapach	papie-
rosów	 i	 domyśliłem	 się,	 że	 pali	
w	szkole.
	 W	 odpowiedzi	 zapytałem	 go	
po	prostu:

	 A	czasami	przychodzą	rodzice	
i	mówią:
–	Ojcze,	dziękujemy!	Bardzo	nam	
pomogłeś	z	dziećmi!
	 Ale	wiecie	w	czym	rzecz?	Z	re-
guły	kapłan	pracuje	z	już	dostęp-
ną	„materią”.	 Jeśli	w	rodzinie	ko-
cha	się	Boga,	to	wówczas	i	kapłan	
znajduje	 wspólny	 język	 z	 dzie-
ckiem.	 I	 w	 takich	 przypadkach,	
w	odpowiedzi	na	słowa	wdzięcz-
ności,	kapłan	mówi	rodzicom:
–	Ja	z	kolei	mówię	wam	„dziękuję”	
za	to,	że	w	Cerkwi	są	takie	dzieci,	
jak	wasze.	 To	 nie	 tylko	moja	 za-
sługa,	 ponieważ	 gdybyście	 nie	
zbudowali	 właściwego	 „funda-
mentu”	w	swojej	rodzinie,	nic	by	
się	nie	udało.	Jakie	dziecko	posłu-
cha	ojca	duchowego,	jeśli	w	rodzi-
nie	wszystko	jest	na	opak?
	 Kapłan	 i	 rodzice	 powinni	
współpracować,	 aby	dziecko	 sły-
szało	podczas	spowiedzi	to	samo,	
co	 widzi	 w	 domu.	 W	 tym	 przy-

Dziecko nie będzie posłuszne ojcu duchowemu,  
jeśli w rodzinie wszystko jest na opak

–	 Więc	 chcesz,	 żebym	 po-
rozmawiał	 z	 nim	 o	 tym,	
czego	nie	ma	w	jego	rodzi-
nie?	 W	 domu	 karcisz	 go,	
przeklinasz,	a	ja	muszę	mu	
powiedzieć	 –	 nie	 przekli-
naj?	 Sam	 palisz,	 a	 dziecku	
mam	powiedzieć,	 żeby	 nie	
paliło?
–	 Cóż,	 ja	 to	 co	 innego,	 je-
stem	dorosły...
–	Tak,	ty	–	to	co	innego,	ale	
dziecko	 patrzy	 na	 ciebie,	
a	mi	w	odpowiedzi	powie:
–	 Ojcze,	 ale	 moi	 rodzice	
sami	 tak	 robią!	 Nigdy	 mi	
nie	wytłumaczyli,	dlaczego	
palenie	jest	złe.	Więc	palę.
	 I	bez	względu	na	to,	ile	
razy	 będę	 wyjaśniać,	 ile	
bym	mówił,	jeśli	w	rodzinie	
dziecka	 to	 się	 zdarza,	 nic	
nie	wyjdzie	 z	naszych	 roz-
mów.	Życie	duchowe	zaczy-
na	się	i	rozwija	w	rodzinie.
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padku	 jego	 osobowość	 rozwinie	
się	spokojnie	i	harmonijnie,	natu-
ralnie	i	nie	pod	przymusem	–	za-
równo	w	rodzinie,	jak	i	w	Cerkwi.

Wchodzisz do takiego domu  
i rozumiesz – tu panuje  

pokój i spokój

	 Atmosfera	 domu	 jest	 bardzo	
ważna.	Ważne	jest,	jak	dzieci	czu-
ją	 się	 w	 rodzinie,	 w	 jaki	 sposób	
rodzice	 rozmawiają	 ze	 sobą	 na	
oczach	dzieci.	Wszakże	wystarczy	
tylko	 wejść	 do	 domu	 i	 natych-
miast	 staje	 się	 jasne,	 jaka	 atmo-
sfera	tutaj	panuje.
	 Nawet	domowe	zapachy	mogą	
–	 dosłownie,	 wiele	 powiedzieć.	
Na	przykład	wchodzisz	do	domu,	
w	 którym	 czuć	 zapach	 papiero-
sów	i	natychmiast	rozumiesz:	tu-
taj	 palą.	 A	 palenie	 papierosów	
tworzy	 odpowiednie	 relacje,	 że	
tak	 powiem	 –	 rodzinny	 podpis.	
Człowiek	pokornego	serca,	który	
jest	przyzwyczajony	do	modlitwy	

i	 poprzez	 modlitwę	 rozwiązuje	
swoje	 problemy,	 nie	 może	 palić	
jak	 parowóz.	 A	 uzależnienie	 od	
papierosów,	a	 także	od	alkoholu,	
wpływa	na	zachowanie.	To	samo	
z	 przekleństwami.	 Wszystko	 to	
nie	 współgra	 z	 życiem	 ducho-
wym.
	 A	 przychodzisz	 do	 innego	
domu	–	i	natychmiast	odczuwasz	
łaskę	 Bożą.	 W	 takim	 domu	 za-
wsze	 jest	 spokój,	 i	 ty	 sam	 się	
uspokajasz,	nawet	jeśli	właścicie-
le	są	nieobecni.	Ten	dom	daje	po-
czucie	spokoju.
	 Aby	stworzyć	przytulną	i	przy-
jemną	 atmosferę,	 nie	 wystarczy	
piękny	 wystrój,	 obrazy	 na	 ścia-
nach,	 kapy	 ze	 wzorami.	 Najważ-
niejsze	 jest	 to,	 co	 pochodzi	 od	
właścicieli.	Wchodzisz	do	takiego	
domu	i	rozumiesz	–	tu	panuje	po-
kój	i	spokój.	Niektórzy	święci	od-
czuwali	to	wyjątkowo	mocno.
	 Starzec	 Porfiriusz	 pewnego	
razu	wsiadł	do	samochodu	i	zoba-
czył	 nad	 siedzeniem	 kierowcy	

mały	drewniany	krzyż.	Nie	moż-
na	było	powiedzieć,	że	 ten	krzyż	
został	 wykonany	 po	 mistrzow-
sku,	 czy	profesjonalnie.	Na	przy-
kład	 oblicze	 Chrystusa	 nie	 było	
piękne	z	estetycznego	punktu	wi-
dzenia.	 Ale	 Starzec,	 wziął	 krzyż	
w	 ręce	 i	 wpatrując	 się	 w	 niego,	
powiedział:
–	 Ten	 krzyż	 został	 wykonany	
z	wielką	modlitwą!
–	Tak	–	odpowiedział	kierowca	–	
dobry	 krzyżyk,	 choć,	 oczywiście,	
nie	takiż	już	piękny.
	 Na	to	Starzec	powiedział:
–	Ja	nie	mówię	o	pięknie,	ale	o	ła-
sce.	 Człowiek,	 który	 zrobił	 ten	
krzyż,	 modlił	 się.	 I	 łaska	 jego	
modlitwy	dotknęła	właśnie	mojej	
duszy.	Poczułem	ją.
	 To	samo	dzieje	 się	z	dziećmi,	
kiedy	wracają	do	domu.

[za:	www.pravmir.ru]

tłum.	diakon	P.	Makal
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Odsłonięcie tablicy poświęconej prof. Andrzejowi Łapko

	 13	 grudnia,	w	 dniu	 liturgicz-
nej	 pamięci	 ap.	 Andrzeja	 w	 Ze-
spole	 Szkół	 Niepublicznych	 św.	
św.	Cyryla	i	Metodego	uroczyście	
odsłonięto	tablicę	poświęconą	śp.	
prof.	 Andrzejowi	 Łapce,	 Prze-
wodniczącemu	 Zarządu	 Główne-
go	Bractwa	św.	św.	Cyryla	i	Meto-
dego	w	latach	20032014,	Współ-
założycielowi	 Niepublicznej	
Szkoły	św.	św.	Cyryla	i	Metodego,	
człowiekowi	 oddanemu	 Cerkwi	
i	ludziom.
	 Licznie	zebranych	gości	powi-
tał	Przewodniczący	Zarządu	Bra-
ctwa,	 Bazyli	 Piwnik.	 Wspomniał	
on	 o	 zasługach	 Profesora	 w	 po-
wstaniu	 Szkoły,	 a	 szczególnie	
szkolnej	 kaplicy.	 Zarząd	 Główny	
Bractwa	 wybrał	 dzień	 pamięci	
Patrona	 prof.	 Andrzeja	 Łapko,	
żeby	 Go	 upamiętnić,	 a	 przede	
wszystkim	pomodlić	się	za	spokój	
Jego	duszy.	
	 Panichidę	w	intencji	śp.	opie-
kunów	 duchowych	 i	 członków	
Bractwa	 sprawował	 JE	 Najprze-
wielebniejszy	 Jakub,	 Arcybiskup	
Białostocki	i	Gdański	oraz	o.	pro-
todiakon	 Wiaczesław	 Perek.	 Po	
nabożeństwie	 Władyka	 wspo-

mniał	postać	Profesora	i	zwraca-
jąc	 się	 do	 zebranych,	 a	 szczegól-
nie	do	obecnych	dzieci	–	uczniów	
Szkoły	św.	św.	Cyryla	i	Metodego,	
wskazał	 na	 skromność	 i	 pokorę	
Współzałożyciela	 Szkoły,	 jako	 na	
wzór	 prawosławnej	 postawy.	
Profesor	Andrzej	 Łapko	 –	mówił	
abp	 Jakub	 –	 mimo	 osiągnięcia	
„szczytów	kariery	naukowej”	po-
został	 osobą	 bardzo	 skromną.	
Jest	 to	 cechą	 wielkich	 naukow-
ców,	 którzy	 zdobywając	 coraz	

większą	wiedzę	uświadamiają	so-
bie	swoją	mało	znaczącą	pozycję	
wobec	 Boga.	 Im	 więcej	 wiemy,	
tym	bardziej	doświadczamy	tego,	
jak	wciąż	mało	wiemy.
	 Władyka	 podziękował	 Prze-
wodniczącemu	 i	 członkom	 Bra-
ctwa	za	inicjatywę	upamiętnienia	
śp.	 Profesora	w	miejscu,	 o	 które	
bardzo	 zabiegał	 i	 które	 było	mu	
bardzo	bliskie	–	w	kaplicy	szkol-
nej.	Wezwał	dzieci	do	naśladowa-
nia	 postawy	 Profesora	 i	 modli-
tewnej	pamięci	o	Nim.
	 Następnie	 abp	 Jakub	poświę-
cił	 tablicę	 pamiątkową	 i	 wraz	
z	Przewodniczącym	Bazylim	Piw-
nikiem	uroczyście	ją	odsłonił.
	 Ostatnim	akcentem	wydarze-
nia	było	wystąpienie	chóru	szkol-
nego	 pod	 dyrekcją	 Ali	 Kamień-
skiej.
	 Po	 uroczystościach	 zebrani	
zostali	 zaproszeni	 na	 poczęstu-
nek,	podczas	którego	wspomina-
no	 śp.	 Profesora	 i	 wydarzenia	
z	Nim	związane.
	 Zarząd	 Główny	 Bractwa	 św.	
św.	Cyryla	i	Metodego	składa	ser-
deczne	podziękowania	za	przyby-
cie	 JE	 Arcybiskupowi	 Jakubowi,	
o.	igumenowi	Sergiuszowi	–	opie-
kunowi	 duchowemu	 białosto-
ckiego	koła	Bractwa,	o.	Michałowi	
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Czykwinowi	 –	 opiekunowi	 du-
chowemu	 brackiej	 Szkoły,	 o.	 An-
drzejowi	Misijukowi	i	Katarzynie	
Popławskiej	 (TVP	 Białystok),	
p.	Nadziei	Łapko	–	żonie	śp.	Pro-
fesora,	 białostockim	 radnym	 –	
Sławomirowi	Nazarukowi	i	Stefa-
nowi	Nikiciukowi,	 prof.	 Joanicju-
szowi	Nazarko,	współfundatorowi	
(wraz	ze	śp.	Profesorem)	Funda-
cji	 Oikonomos,	 Magdalenie	 Żda-
nuk	–	Prezes	 tej	 fundacji,	dr.	 inż.	
Małgorzacie	A.	 Lelusz	 –	prodzie-
kan	Wydziału	Budownictwa	 i	 In-
żynierii	 Środowiska	 Politechniki	
Białostockiej,	 dr.	 Jarosławowi	
Werdoniemu	 z	 Forum	 Mniejszo-
ści	 Podlasia,	Współpracownikom	
i	 Przyjaciołom	 Profesora,	 przed-
stawicielom	 białostockiego	 koła	
Bractwa	na	czele	z	przewodniczą-
cym	 Mikołajem	 Nazarukiem,	
	Walentynie	 MielnikNikołajuk	 –	
dyrektor	 brackiego	 Przedszkola	
w	Bielsku	Podlaskim	oraz	przed-
stawicielom	 Społeczności	 Szkol-
nej	 –	 Nauczycielom,	 Rodzicom	
i	 Uczniom	 na	 czele	 z	 Dyrektor	
Szkoły	Leną	Ławniczuk	oraz	przy-
byłym	 na	 uroczystość	 przedsta-
wicielom	mediów.
	 Biuro	Zarządu	Bractwa	składa	
serdeczne	podziękowania	o.	Jaro-
sławowi	 Jóźwikowi,	 kanclerzowi	
Akademii	 Supraskiej	 za	 pomoc	
w	 organizacji	 wystawy	 i	 użycze-
nie	 eksponatów	 związanych	 ze	
śp.	Profesorem.
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Z ŻYCIA KÓŁ BRACTWA

Białystok

Wybory w Kole nr 1

	 W	związku	z	kończącą	się	ka-
dencją	 organów	 zarządzających	
Kołem	 białostockim	 Bractwa	 św.	
św.	Cyryla	i	Metodego	nr	1,	zosta-
ło	 zorganizowane	 Walne	 Zebra-
nie	tego	oddziału.	Miało	ono	miej-
sce	 21	 listopada	 2017	 roku	 
w	Centrum	Kultury	Prawosławnej	
w	Białymstoku.
	 Przybyło	na	nie	32	członków	
Koła.	 Spotkanie	 to	 zaszczycili	
swoją	 obecnością:	 opiekun	 du-
chowy	koła	–	o.	 ihumen	Sergiusz	
(Matwiejczuk),	 przedstawiciel	
władz	 Bractwa	 –	 Roman	 Roma-
niuk	 (przewodniczący	 Głównej	
Komisji	Rewizyjnej)	oraz	dr	Mar-
cin	Abijski	(Biuro	Zarządu	Głów-
nego	Bractwa).
	 Po	odśpiewaniu	modlitwy	ze-
branie	 otworzył	 dotychczasowy	
przewodniczący	 Zarządu	 Koła	
Aleksy	Mularczyk,	 który	 przywi-
tał	wszystkich	przybyłych.	Następ-
nie	 zgodnie	 z	 procedurą	 zostali	
wybrani:	 przewodniczący	 zebra-
nia	 –	 został	 nim	 brat	 Piotr	 Kruk	
oraz	protokolant	Elżbieta	Pawlu-
czuk.
	 Stosownie	do	zatwierdzonego	
programu,	 Aleksy	 Mularczyk	
przedstawił	 sprawozdanie	mery-
toryczne	za	okres	lat	20152017.	
Zarząd	Koła	pracował	w	składzie;	
oprócz	 przewodniczącego	 –	 Mi-
kołaj	Nazaruk,	Alina	Mikołajczuk,	
Elżbieta	 Pawluczuk,	 Krystian	
Jaszczyk.	 Szefową	 komisji	 rewi-
zyjnej	była	Irena	Biedrzycka.
	 Wspomniano	następnie	człon-
ków	 Koła,	 którzy	 odeszli	 w	 tym	
czasie	 na	 wieczny	 spoczynek	
i	 uwieczniono	 to	 odśpiewaniem	
hymnu	 „Wiecznaja	 pamiat’”.	 Nie-
stety	musieliśmy	pożegnać	nieod-
żałowanych	 ś.p.	 prof.	 Andrzeja	

Łapko,	 ś.p.	 Aleksandra	 Nikitina	
oraz	ś.p.	Aleksandra	Biszczuka.
	 W	 okresie	 sprawozdawczym	
Koło	 świętowało	 swe	 10lecie,	
co	 też	 uroczyście	 obchodzono	w	
maju	2015	r.	 Jubileusz	zaszczycił	
swą	obecnością	JE	abp	Jakub,	któ-
ry	 uczestniczył	 również	 w	 innej	
uroczystości	 związanej	 z	 wysta-
wą	 zmykającą	 cykl	 zorganizowa-
nego	 przez	 Koło	 konkursu	 dla	
uczniów	na	album	o	działalności	
patronów	Bractwa	(w	październi-
ku	2017	r.).

	 W	międzyczasie	 Koło	 aktyw-
nie	 uczestniczyło	 w	 wyjazdach	
pielgrzymkowych	 do	 monaste-
rów	 i	parafii.	Organizowano	pre-
lekcje	i	wykłady,	wyświetlano	fil-
my,	 uczestniczono	 w	 obchodach	
70lecia	 pogromów	 na	 ludności	
prawosławnej.	 Inspirowano	 wy-
darzenia	 kulturalne	 (przedsta-
wienia	 teatralne),	 zrealizowano	
festyn	rodzinny,	współpracowano	
z	 innymi	 kołami	 terenowymi,	
a	 także	Zarządem	Głównym	Bra-
ctwa	 oraz	 innymi	 organizacjami	
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działającymi	 na	 niwie	 prawo-
sławnej.	Istotnymi	wydarzeniami	
były	 spotkania	 o	 charakterze	 in-
tegracyjnym,	zwłaszcza	organizo-
wane	w	okresie	przedwigilijnym,	
kiedy	 to	 przyrządzano	 agapę	
postną	i	śpiewano	wspólnie	kolę-
dy.	Koło	brało	też	aktywny	udział	
przy	 organizacji	 pielgrzymki	 re-
likwii	 św.	Spirydona	na	obszarze	
swego	 działania	 tj.	 w	 soborze	
w	Białymstoku	oraz	monasterach	
w	 Supraślu	 i	 Zwierkach.	 Na	 za-
kończenie	 przewodniczący	 po-
dziękował	wszystkim	tym,	którzy	
przyczynili	się	do	wykonania	tak	
znacznego	ogromu	pracy,	a	nale-
ży	 dodać,	 że	 realizowanej	 całko-
wicie	społecznie.	
	 Kolejnymi	 sprawozdawcami	
byli	 skarbnik	 Mikołaj	 Nazaruk	
oraz	przewodnicząca	Komisji	Re-
wizyjnej	Irena	Biedrzycka.	Zapre-
zentowali	oni	w	swych	podsumo-
waniach	 kwestie	 finansowe,	 jak	
też	 został	 złożony	 wniosek	
o	udzielenie	Zarządowi	absoluto-
rium.	Takowe	też	zostało	uchwa-
lone	przez	zebranych.	

	 W	podzięce	za	efektywną	pra-
cę	i	działalność	społeczną	zostali	
nagrodzeni	i	wyróżnieni	członko-
wie	 Koła.	 Srebrne	 Ordery	 Świę-
tych	 Braci	 Sołuńskich	 otrzymali	
Alina	 Mikołajczuk	 oraz	 Mikołaj	
Nazaruk.	Szereg	osób	zostało	po-
nadto	 wyróżnionych	 dyplomami	
przyznanymi	przez	Zarząd	Głów-
ny.
	 Ważnym	 punktem	 zebrania	
było	 wyłonienie	 nowych	 władz	
zarządzających	Kołem.	Nowy	Za-
rząd,	 po	 dokonanych	 wyborach	
tajnych	ukonstytuował	się	nastę-
pująco:	 Mikołaj	 Nazaruk	 –	 prze-
wodniczący,	 Jerzy	 Półjanowicz	 –	
zastępca	 przewodniczącego,	 
Alina	 Mikołajczuk	 –	 skarbnik,	 
Elżbieta	 Pawluczuk	 –	 sekretarz,	
Halina	Borowik	–	członek.	Komi-
sja	 rewizyjna	 będzie	 natomiast	
pracować	 w	 składzie:	 Irena	 Bie-
drzycka	–	przewodnicząca,	Wiera	
Greczan	i	Mikołaj	Kuryło	–	człon-
kowie.	Nowemu	Zarządowi	złoży-
li	życzenia,	owocnej	pracy	i	utrzy-
mania	 wysokiego	 społecznego	
poziomu	 aktywności	 –	 opiekun	

duchowy	o.	Sergiusz	oraz	Aleksy	
Mularczyk,	który	nie	kandydował	
do	tego	organu.
	 Nie	 obyło	 się	 bez	 dyskusji	
związanej	 z	 aktualną	 sytuacją	
w	Bractwie	oraz	działaniach	Samo-
rządu	 Białostockiego.	 W	 pierw-
szym	 przypadku	 członkowie	 za-
dawali	 pytanie,	 czy	 konieczne	
było	powołanie	nowego	Koła	Bra-
ctwa	 w	 Białymstoku;	 czy	 w	 ten	
sposób	nie	osłabia	się	możliwości	
stowarzyszenia	w	 świetle	 istnie-
jących	 wielu	 innych	 organizacji	
środowiskowych	w	Białymstoku?	
	 Z	kolei	 obrany	kierunek	prac	
dotyczących	 samorządów	 nie	
sprzyja	 pozytywnie	 dla	 zasad	
przynależnych	 mniejszości	 pra-
wosławnej	i	prowadzi	do	zmniej-
szania	jej	roli.
	 Obrady	 zostały	 uwieńczone	
modlitwą,	a	na	zakończenie	spot-
kania	 odbyła	 się	wspólna	 agapa,	
podczas	której	prowadzono	dalsze	
dyskusje	i	rozmawiano	o	jedności	
środowiska	prawosław	nego.

Aleksy	Mularczyk
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Lublin

Uchwycić, utrwalić piękno 
prawosławia – nowy album 
Bractwa

	 Właśnie	ukazał	 się	 album	 fo-
tograficzny	pt.	„Uchwycić,	utrwa-
lić	piękno	prawosławia”,	zawiera-
jący	 90	 pięknych	 fotogramów,	
którego	 wydawcą	 jest	 Bractwo	
Prawosławne	św.	św.	Cyryla	i	Me-
todego.	 Ta	 elegancka	 publikacja	
w	 twardej	 oprawie,	 zawierająca	
90	pięknych	fotogramów,	została	
w	całości	poświęcona	pięknu	na-
szego	 polskiego	 prawosławia.	 
Powstała	 z	 błogosławieństwa	 JE	
Arcybiskupa	 Abla,	 ordynariusza	
Prawosławnej	Diecezji	Lubelsko-
Chełmskiej.	 Impulsem	 do	 po-
wstania	albumu	była	II	edycja	fe-
stiwalu	 „Wschodniosłowiańskie	
dziedzictwo	 kulturowe	 Lublina”,	
gdzie	 spotkało	się	wielu	 fotogra-
fów,	 zafascynowanych	 wschod-
nim	 chrześcijaństwem,	 obecnym	
na	naszych	ziemiach	od	wielu	se-
tek	 lat	 i	 ubogacającym	krajobraz	
kulturowy	Polski.	Byli	wśród	nich	
utytułowani	twórcy	tacy	jak	Piotr	
Maciuk,	Tadeusz	Żaczek,	Aleksan-
der	Wasyluk,	 czy	 też	 członkowie	
Grupy	Twórczej	Motycz:	Grażyna	
Hankiewicz,	Dariusz	Hankiewicz,	
Krzysztof	 anin	 Kuzko,	 Krzysztof	
Sak	i	Jakub	Szymański,	a	także	fo-
tografowie	mniej	znani.	Szczegól-
nie	 inspirujący	 był	 drugi	 dzień	
festiwalu,	 poświęcony	 fotografii.	
W	 czasie	 praktycznych	 warszta-
tów	powstało	wiele	pięknych	 fo-
togramów,	 które	 złożyły	 się	 na	
wspólne	 dzieło.	 Najciekawsze	 
z	 nich	 zostały	 opublikowane	 
w	albumie	w	sekcji	pt.	„Warsztaty	
fotograficzne”	i	aby	nie	wyróżniać	
żadnego	 z	 twórców,	 zdjęcia	 są	
prezentowane	anonimowo.

SŁOWO	OD	REDAKTORA	ALBUMU	
–	SŁAWKA	WYSPIAŃSKIEGO

„Drodzy Czytelnicy, Oto macie 
przed sobą album fotograficzny, 
poświęcony pięknu naszego pol-

skiego Prawosławia […]. Jako re-
daktor pragnę w tym miejscu wy-
razić swoją wdzięczność organiza-
torom festiwalu, bez których nie 
powstałby i ten album: Prawo-
sławnej Diecezji Lubelsko-Chełm-
skiej i jej ordynariuszowi JE Arcy-
biskupowi Ablowi, który pobłogo-
sławił wydanie niniejszej 
publikacji, Lubelskiemu Instytuto-
wi Kultury Prawosławnej, a także 
Muzeum Lubelskiemu. Zarówno 
festiwal, jak i ten album fotogra-
ficzny, nie ujrzałyby światła dzien-
nego bez pieniędzy, toteż należy 
w tym miejscu nadmienić, że II 
edycję festiwalu zrealizowano dzię-
ki wsparciu miasta Lublin w ra-
mach obchodów 700-lecia miasta 
w 2017 r. oraz Fundacji PKO Ban-
ku Polskiego. Szczególne słowa po-
dziękowania należą się Fundacji 
Dialog Narodów, celebrującej w tym 
roku X-lecie swojego istnienia, któ-
ra po raz kolejny objęła mecenat 
nad naszym festiwalem i tym sa-
mym nad tym wydawnictwem.
 Życzę Wam, Drodzy Czytelnicy, 
bogatych wrażeń estetycznych 
i duchowych, obcując z fotografia-

mi, prezentującymi piękno nasze-
go Prawosławia”.

Autorzy	zdjęć: 
Kamil	Cywoniuk,	Tomasz	Grześ,	
Grażyna	Hankiewicz,	Dariusz	
Hankiewicz,	Adrian	Kazimiruk,	
Krzysztof	anin	Kuzko,	Piotr	Maciuk,	
Krzysztof	Sak,	Jakub	Szymański,	
Aleksander	Wasyluk,	Sławek	
Wyspiański,	Tadeusz	Żaczek	oraz	
uczestnicy	warsztatów	fotograficz-
nych	pt.	„Uchwycić	oraz	utrwalić	
piękno	sztuki	i	architektury	 
wschodniosłowiańskiej	w	Lublinie” 

Redakcja,	opracowanie	graficzne,	
dtp:	Sławek	Wyspiański 
Tytuł:	„Uchwycić,	utrwalić	piękno	
prawosławia” 
Wydawca:	Stowarzyszenie	Bractwo	
Prawosławne	św.	św.	Cyryla	 
i	Metodego 
Wymiary:	28	x	23,5	cm 
Oprawa:	twarda 
Liczba	stron:	60 
ISBN:	ISBN	9788394110550
Album można nabyć w cerkwi kate-
dralnej pw. Przemienienia Pańskie-
go w Lublinie, a także w sklepie in-
ternetowym www.sklep.cerkiew.pl.

Sławomir	Wyspiański

http://sklep.cerkiew.pl/product_info.php?products_id=4015&osCsid=7eb9ee7a2806f372c719710e0649b2ac
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Poznań

Wizyta władyki Atanazego

	 19	listopada	parafię	w	Pozna-
niu	 po	 raz	 pierwszy	 odwiedził	
władyka	Atanazy	–	nowy	ordyna-
riusz	 diecezji	 ŁódzkoPoznań-
skiej.	 W	 agapie	 po	 zakończeniu	
Boskiej	Liturgii	uczestniczyli	tak-
że	przedstawiciele	poznańskiego	
Koła	 Terenowego	 Bractwa.	 Wła-
dyka	Atanazy	wyraził	zaintereso-
wanie	planami	Koła	 i	udzielił	ar-
cypasterskiego	 błogosławieństwa	
na	jego	dalszą	działalność.

Prelekcja na temat życia i kultu 
św. Nektariusza

	 12	 listopada,	 z	 okazji	 wizyty	
w	 Polsce	 relikwii	 wielkiego	 gre-
ckiego	 świętego	 czasów	 współ-
czesnych	–	św.	Nektariusza,	w	po-
znańskim	kole	Bractwa	odbyła	się	
prelekcja	 na	 temat	 życia	 i	 kultu	
świętego.	 Spotkanie,	 na	 którym	
wyświetlono	 także	 krótki	 film	
o	św.	Nektariuszu	zorganizowała	
p.	Krystyna	Bagrec.
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Siemiatycze

Spotkanie z dr. Grzegorzem 
Kuprianowiczem

	 29	listopada	w	sali	parafialnej	
przy	 cerkwi	 Zmartwychwstania	
Pańskiego	w	Siemiatyczach	odby-
ło	się	spotkanie	z	dr.	Grzegorzem	
Kuprianowiczem.	
	 Temat	 wykładu	 „Akcja	 Wisła	
–	 geneza,	 realizacja,	 skutki	 oraz	
znaczenie	 dla	 Kościoła	 prawo-
sławnego	w	Polsce”	wzbudził	za-
interesowanie	 wśród	 społeczno-
ści	 lokalnej	 o	 czym	 świadczyła	
duża	frekwencja.	Swoją	obecnoś-

cią	zaszczycili	nas	również:	dzie-
kan	o.	Andrzej	Jakimiuk,	o.	Bazyli	
Litwiniuk	 oraz	 duchowieństwo	
z	okolicznych	parafii.	
	 Prelekcja,	 zobrazowana	 pre-
zentacją	 audiowizualną	 przybli-
żyła	 tragizm	ofiar,	mających	 czę-
sto	jedynie	kilka	godzin	na	selek-
tywne	 spakowanie	 dobytku	
(zostawiając	zasiane	pola)	i	zmu-
szonych	 do	 niehumanitarnych	
warunków	 deportacji,	 w	 jakich	
wysiedleńcy	pokonywali	duże	od-
ległości,	 aby	 w	 miejscu	 docelo-
wym	 zastać	 zrujnowane	 domy	

i	 niepłodne	 ziemie.	 Paradoksem	
niecnych	 planów	 jest	 fakt,	 iż	
w	 wyniku	 tej	 akcji	 na	 ziemiach,	
gdzie	 nie	 było	 prawosławia,	 po-
wstały	 nowe	 prawosławne	 spo-
łeczności.	
	 Niezasadność	 akcji	 i	 dramat	
przesiedleńców	pobudził	słucha-
czy	wykładu	do	zadawania	pytań	
i	ożywionej	dyskusji.	
	 Na	 zakończenie	 spotkania	
wszyscy	 zebrani	udali	 się	na	po-
częstunek.

Walentyna	Sadowska
sekretarz	siemiatyckiego	Koła
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Warszawa

Konferencja naukowa  
poświęcona „Akcji Wisła”

	 O	różnych	odcieniach	tragicz-
nej	„Akcji	Wisła”	opowiadano	4	li-
stopada	 w	 Warszawie	 na	 konfe-
rencji	 naukowej	 zorganizowanej	
przez	 Stowarzyszenie	 Bractwo	
Prawosławne	św.	św.	Cyryla	i	Me-
todego	(koło	terenowe	w	Warsza-
wie),	 Wydział	 Teologiczny	
Chrześcijańskiej	Akademii	Teolo-
gicznej	(ChAT)	i	Centrum	Kultury	
Prawosławnej	w	Warszawie	(CKP).
	 Konferencję	 rozpoczęła	 pani-
chida	sprawowana	w	kaplicy	CKP	
w	 Warszawie,	 podczas	 której	
wspominano	ofiary	akcji	–	dzieci,	
młodzież,	 dorosłych,	 duchow-
nych,	którzy	z	dnia	na	dzień	mu-
sieli	 zostawić	 swoje	 rodzinne	
miejscowości,	 „małe	 ojczyzny”	
i	udać	się	na	nieznane	ziemie.
	 Konferencję	 naukową,	 którą	
honorowym	 patronatem	 objęli	
Jego	Eminencja	Metropolita	War-
szawski	i	całej	Polski	ks.	prof.	zw.	
dr	 hab.	 Sawa	 (Hrycuniak)	 i	 Jego	
Magnificencja	 Rektor	 CHAT	 ks.	
prof.	zw.	dr	hab.	Bogusław	Miler-
ski,	otworzył	Przewodniczący	Za-
rządu	 Głównego	 Bazyli	 Piwnik.	
W	 swoim	 wystąpieniu	 nawiązał	
on	zarówno	do	wydarzeń	sprzed	
70	lat,	gdy	„ludzie,	którzy	od	wie-
ków	byli	u	siebie,	stali	się	ofiara-
mi	 czystki	 etnicznej	 i	 wyznanio-
wej.	 Zostali	 siłą	 wysiedleni,	 wy-
rwani	 z	 korzeniami	 z	 gleby	
zroszonej	 potem	 i	 krwią	 przod-
ków”,	 jak	 i	do	współczesnych	ru-
chów	 migracyjnych.	 Bractwo	
może	być	pomocne	w	zapewnie-
niu	 nowym	 przesiedleńcom	 czy	
emigrantom	 zarobkowym	 opieki	
duchowej	w	klimacie	poszanowa-
nia	i	zrozumienia.
	 Metropolita	 Sawa	 zwrócił	 się	
do	zebranych	podkreślając,	że	on	
sam	jest	ofiarą	„Akcji	Wisła”	i	dla-
tego	wydarzenia	 te	są	mu	wyjąt-
kowo	 bliskie.	 Nie	 mówimy	 o	 tej	
tragedii	po	to,	żeby	oczekiwać	za-
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dośćuczynienia	 albo	 wywoływać	
negatywne	 uczucia,	 ale	 po	 to,	
żeby	 pamiętać	 –	 podkreślił	 hie-
rarcha.
	 O	 tym,	 że	 akcje	 przesiedleń-
cze	 dotknęły	 także	 innych	 wy-
znań	 opowiedział	 rektor	 ChAT	 –	
ks.	 prof.	 Bogusław	 Milerski.	 
Zaznaczył,	 że	 jego	 luterańską	ro-
dzinę	 także	 wysiedlono.	 Prawo
sławni,	którzy	zostali	przesiedle-
ni,	często	remontowali	świątynie	
protestanckie	 i	 dzięki	 temu	 nie	
zniknęły	one	z	krajobrazu	i	nadal	
służą	wychwalaniu	Boga.
	 W	 pierwszej	 sesji,	 którą	 po-
prowadził	 o.	 dr	 Andrzej	 Baczyń-
ski,	jako	pierwszy,	z	referatem	do-
tyczącym	sytuacji	Kościoła	Prawo
sławnego	w	Polsce	w	pierwszych	
latach	po	wyzwoleniu,	wystąpił	o.	
dr	 Adam	 Misijuk.	 W	 swoim	 wy-
stąpieniu	opisał,	w	jakiej	sytuacji	
znaleźli	 się	 prawosławni	 po	 za-
kończeniu	I	wojny	światowej	i	ja-
kie	 konsekwencje	 dla	 Cerkwi	
w	Polsce	miały	ruchy	migracyjne	
i	 przesiedleńcze.	O	 akcji	wysied-
leńczej	za	wschodnią	granicę	Pol-
ski,	która	poprzedziła	„Akcję	Wi-
sła”	mówił	o.	dr	Doroteusz	Sawi-
cki.	W	prezentacji	multimedialnej	
zaprezentował	 graficznie	 ruchy	
przesiedleńcze	po	II	wojnie	świa-
towej	i	zdjęcia	obrazujące	tragizm	
tamtych	lat.
	 W	drugiej	 sesji,	 prowadzonej	
przez	o.	dr.	Doroteusza	Sawickie-
go,	z	referatem	„Akcja	Wisła	1947	
–	 geneza,	 przebieg,	 zakres,	 skut-
ki”,	wystąpił	dr	Grzegorz	Kupria-
nowicz.	 W	 swoim	 wystąpieniu	
podkreślił	 on	 niezasadność	 akcji	
–	plany	akcji	pojawiły	się	wcześ-
niej	niż	podana	przez	władze	bez-
pośrednia	przyczyna	jej	przepro-
wadzenia;	tragizm	ofiar	–	mieli	do	
5	godzin	na	spakowanie	dobytku,	
wiosną	albo	wczesnym	latem,	gdy	
czekali	na	zbiory	plonów;	niehu-
manitarne	 warunki	 jej	 przepro-
wadzenia	 –	 wielodniowe	 pobyty	
w	 punktach	 zbornych,	 transport	
w	wagonach	 towarowych,	 często	
z	inwentarzem	oraz	dramat	prze-
siedlenia	 –	 w	 docelowych	 miej-

scach	czekały	na	nich	zrujnowane	
domy,	 najgorsze	 ziemie,	 często	
członkowie	tej	samej	rodziny	i	są-
siedzi	z	jednej	wioski	byli	oddale-
ni	 od	 siebie	 o	wiele	 kilometrów,	
nie	było	cerkwi,	duchownych.
	 O	 tym,	 co	działo	 się	po	prze-
siedleniu	 opowiadał	 o.	 Anatol	
Szydłowski,	który	w	latach	sześć-
dziesiątych	 opiekował	 się	 para-
fiami	 na	 Warmii	 i	 Mazurach.	
	Ojciec	 Anatol	 podkreślał,	 że	 ów-
czesne	władze	niechętnie	zez	wa
lały	 na	 tworzenie	 parafii,	 często	
przydzielając	zrujnowane	budyn-
ki	 i	 świątynie	 protestanckie.	
Mimo	 tego	 prawosławni	 prze-
siedleńcy,	 pokonując	 wiele	 kilo-

metrów,	starali	się	przybyć	w	nie-
dzielę	na	Liturgię,	ofiarnie	wspo-
magali	 tworzenie	 parafii	 –	 na	
własny	koszt	budując	 i	remontu-
jąc	przekazane	im	obiekty.
	 Konferencję	 podsumował	 re-
ferat	 dr.	 hab.	 Stefana	Dudry	 „Or-
ganizacja	 życia	 kościelnego	 i	 na-
rodowościowego	przesiedleńców	
na	Ziemiach	Odzyskanych”.	Autor	
skupił	 się	 na	 okolicznościach	
i	 czasie	 tworzenia	 parafii	 na	 za-
chodzie	i	północy	Polski	po	II	woj-
nie	 światowej.	 Podkreślił,	 że	 du-
chowni	 organizując	 życie	 para-
fialne	 wielokrotnie	 wykorzysty-
wali	domy	swoich	wiernych	oraz	
starali	się	jak	najszybciej	dotrzeć	
do	 wszystkich	 przesiedlonych.	
Z	 uwagi	 na	 działania	władz	było	
to	 bardzo	 utrudnione.	 Po	 nabo-
żeństwach	 często	 zawiązywały	
się	 rozmowy	 o	 powrocie	 w	 ro-
dzinne	strony,	o	kulturze	i	języku.	
Dzięki	parafiom	przetrwała	także	
tożsamość	 narodowa	 i	 językowa	
przesiedleńców.
	 Konferencja	 „70ta	 rocznica	
„Akcji	Wisła”	 –	 geneza,	 przebieg,	
konsekwencje”	była	dobrą	klam-
rą	 zamykającą	ogólnopolskie	ob-
chody	 rocznicy	 tego	 tragicznego	
wydarzenia.	Należy	podkreślić,	że	
oprócz	 naukowych	 referatów,	
licznie	 zgromadzeni	 słuchacze	
mogli	 zapoznać	 się	 z	 wystawą	 
fotograficzną	 „Utracone	 dziedzi-
ctwo”,	 prezentującą	 zdjęcia	 cer-
kwi	 łemkowskich.	 Niech	 podsu-
mowaniem	 konferencji	 będą	 sło-
wa	 Przewodniczącego	 Bractwa	
św.	św.	Cyryla	i	Metodego,	Bazyle-
go	Piwnika:	„Pamiętając	o	tragicz-
nych	konsekwencjach	akcji	prze-
siedleńczych,	powinniśmy	myśleć	
długodystansowo,	mając	na	uwa-
dze	dobro	kolejnych	pokoleń,	któ-
re	 również	 będą	miały	 potrzebę	
rozumienia	swojego	pochodzenia	
i	 kultywowania	 samoświadomo-
ści”.

	 Po	konferencji	wszyscy	obec-
ni	zostali	zaproszeni	na	obiad.

o.	diakon	P.	Makal,	foto	A.	Pawlak
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	 Podczas	 konferencji	 nauko-
wej	 poświęconej	 „Akcji	 Wisła”,	
która	 odbyła	 się	 w	 Warszawie	
4	 listopada,	 JE	Metropolita	War-
szawski	i	całej	Polski	Sawa	został	
odznaczony	 Złotym	 Orderem	
Świętych	Braci	Sołuńskich.	
	 Nagrodę	 Zarząd	 Główny	 Sto-
warzyszenia	 przyznał	 Jego	 Emi-
nencji	 jako	 pierwszemu	 –	 chcąc	
podkreślić	 tym	 samym	 wyjątko-
wą	 rolę,	 jaką	 hierarcha	 odegrał	
w	działalności	Bractwa.	

Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa odznaczony  
Złotym Orderem Świętych Braci Sołuńskich

	 To	 właśnie	 z	 jego	 inicjatywy,	
prawie	 30	 lat	 temu,	 powstało	
w	Białymstoku	Bractwo	Cerkiew-
ne,	 które	 przerodziło	 się	 później	
w	znane	dziś,	działające	na	 tere-
nie	 całej	 Polski	 Stowarzyszenie	
Bractwo	 Prawosławne	 św.	 św.	
	Cyryla	 i	Metodego.	Decyzja	o	od-
znaczeniu	władyki	podjęta	zosta-
ła	w	dniu	powołania	i	zatwierdze-
nia	Nagrody.	Metropolita	Sawa	od	
początku	 aktywnie	 angażuje	 się	
w	życie	Bractwa,	wspierając	 jego	
działania	i	otaczając	je	swoją	du-
chową	opieką.	

	 Dzięki	 jego	 pomocy	 i	 wspar-
ciu	 możliwe	 było	 zrealizowanie	
chociażby	tak	ważnych	i	zakrojo-
nych	 na	 szeroką	 skalę	 inicjatyw	
jak	pielgrzymki	do	Polski	relikwii	
św.	 św.	Marii	Magdaleny	 i	 Spiry-
dona.	Odznaczenie	wręczyli	wła-
dyce	 przewodniczący	 Zarządu	
Głównego	Bazyli	 Piwnik	 oraz	 Je-
rzy	Maleszewski	–	członek	Zarzą-
du	 Głównego	 i	 przewodniczący	
Koła	Terenowego	Bractwa	w	Biel-
sku	Podlaskim.
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Z ŻYCIA NASZEJ  SZKOŁY

Białostocki tydzień z drzewami

	 Dnia	 10	 października	 klasy	
IIIa	 i	 IIIb	 uczestniczyły	 w	 akcji	
	sadzenia	drzew	w	ramach	„Tygo-
dnia	 Drzew”	 organizowanego	
przez	 białostockie	 organizacje	
pozarządowe	pod	 auspicjami	 In-
stytutu	Działań	Miejskich.	Oprócz	
sadzenia	większych	 i	mniejszych	
drzewek	 nasi	 uczniowie	 mieli	
okazję	 wypowiedzieć	 się	 przed	
białostockimi	 mediami	 na	 temat	
roli	zieleni	w	mieście.	Dzieci	mó-
wiły	 między	 innymi	 o	 pozytyw-
nym	 wpływie	 drzew	 na	 jakość	
życia	 mieszkańców	 o	 każdej	 po-
rze	roku.	Zwróciły	uwagę	na	war-
tość	 przyrodniczą	 drzew	 w	 pro-
cesach	 oczyszczania	 powietrza,	
gleby	 i	wody.	Była	 to	 pouczająca	
lekcja	przyrody.

Święto Komisji Edukacji 
Narodowej

	 Uroczystości	związane	ze	świę-
tem	Komisji	 Edukacji	Narodowej	
w	 naszej	 szkole	 rozpoczęliśmy	
Boską	Liturgią.	Następnie	akade-
mię	 z	 okazji	 Dnia	 Nauczyciele	
prowadzili:	Aleksandra	Łaszczew
ska	 i	Tomasz	Musiuk	–	przedsta-
wiciele	 Samorządu	Uczniowskie-
go.	 W	 tym	 dniu	 Samorząd	 	Ucz	 
niowski	 przygotował	 nauczycie-
lom	i	pracownikom	szkoły	podsu-
mowanie	 konkursu	 „OSKARY”.	
Nominowane	 osoby	 mogły,	 ni-
czym	prawdziwe	gwiazdy,	przejść	
się	po	„czerwonym	dywanie”.
	 Nauczycielskie	 Oskary	 2017	
otrzymali:

„LUZAK	ROKU”	–	pani	Dorota	
	Artysiewicz	i	pan	Dariusz	
	Zalewski

„MODNIŚ	ROKU”	–	pani	Ewa	
Siegień

„CHODZIARZ	ROKU”	–	pani	 
Urszula	Kiryluk	i		ks.	Piotr	Makal

„UŚMIECH	ROKU”	–	pani	Ala	 
Kamieńska

„SUPER	NAUCZYCIEL”	–	pani	
Małgorzata	Pawluczuk

„PRZYSZŁOŚĆ	SZKOŁY”	–	pan	 
Tomasz	Kalinowski

„HONOROWY	OSKAR”	–	pani	 
Dyrektor	Lena	Ławniczuk

„SOKOLE	OKO”	–	pani	Barbara	
Szymańska

„GŁOS	ROKU”	–	pani	Anna	Żmu	 
dzińska	i	pan	Piotr	Chomienia

„ZŁOTA	PIŁA”	–	pani	Izabela	 
Popławska	i	pani	Bogusława	
Turowska	–	Kuzyka

„MISTRZ	CIĘTEJ	RIPOSTY”	–	 
pani	Agnieszka	Cecha

„ROLA	DRUGOPLANOWA”	–	pani	
Mariola	Nikołajuk,	Pani	Marta	
Sajda	i	Pani	Maria	Łukaszuk

	 Uroczystość	 była	 również	
okazją	do	złożenia	życzeń	z	okazji	
Dnia	 Edukacji	 Narodowej	 oraz	
wyręczenia	nagród	nauczycielom	
i	pracownikom	szkoły.
	 Dzień	 ten	z	pewnością	zosta-
nie	 na	 długo	w	 pamięci	 naszych	
uczniów.
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Spotkanie autorskie  
z Idą Pierelotkin

	 23	 października	 uczennice	
klasy	II	i	III	gimnazjum:	Magdale-
na	 Gorustowicz,	 Zuzanna	 Bakier,	
Aleksandra	 Łaszczewska	 i	 Sofia	
Tokajuk		wzięły	udział	w	spotka-
niu	 autorskim	 z	 Idą	 Pierelotkin	
	 	 autorką	 współczesnych,	 oby-
czajowych	powieści	dla	młodzie-
ży,	które	czytelnicy	uwielbiają	za	
wyraziste	 postacie	 i	 inteligentny	
humor:	 „Na wojnie i w miłości”, 
„Dwie połówki pomidora”, „Wenus 
w pietruszce”, „Pepa nie świruj!”, 
„Ale Betka”. 
	 W	 trakcie	 spotkania	 pisarka	
opowiedziała	 zebranym	 o	 sobie,	
swoim	 pisarstwie	 i	 odpowiadała	
na	bardzo	liczne	pytania.	Zdradzi-
ła	 tajniki	 swojej	 pracy,	 opowie-
działa	 o	 warsztacie	 pisarskim,	
o	tym	jak	powstaje	powieść,	skąd	

się	 biorą	 pomysły,	 jak	 kreować	
bohatera	i	akcję	powieści.	Uczen-
nice	 dowiedziały	 się	 również,	 że	
jedna	 z	 książek	 to	 „zemsta”	 na	

Pidlaska Osiń

	 W	ramach	festiwalu	„Pidlaska	
osiń”,	 organizowanego	 przez	
Związek	 Ukraińców	 Podlasia,	 do	 
naszej	 szkoły	 26	 października	
przyjechał	 teatr	 z	 Użhorodu	 
na	 Ukrainie	 z	 przedstawieniem	
„Po	szczuczomu	welinniu”.

nielubianym	 nauczycielu	 z	 cza-
sów	szkolnych	pisarki.	Na	zakoń-
czenie	spotkania	uczennice	zrobi-
ły	pamiątkowe	zdjęcie	z	autorką.
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Warsztaty w Koźlikach

	 28	 października	w	 skansenie	
w	Koźlikach	odbyły	się	warsztaty	
pieczenia	 bułeczek	 i	 wyplatania	
ze	 słomy.	 Były	 to	 pierwsze	 inte-
gracyjne	warsztaty	organizowane	
wspólnie	 z	 dziećmi	uczącymi	 się	
języka	ukraińskiego	w	Lublinie.

Lekcja żywej historii

	 6	listopada	klasy	IIIa,	IVa,	IVb	oraz	VI	wzięły	
udział	w	lekcji	żywej	historii	pt.	„Szlachta	i	husa-
ria”	 przygotowanej	 przez	 Bractwo	 Rycerskie	
„Kerin”	 z	 Subkowy	 koło	 Malborka.	 Uczniowie	
dowiedzieli	 się	 o	 życiu	 codziennym	 szlachty.	
Mieli	 okazję	 przymierzyć	 strój	 szlachecki	 i	 po-
znać	nazwy	poszczególnych	 jego	 części.	 Zbroja	
husarska	okazała	się	dość	ciężka	nawet	dla	szó-
stoklasisty.	Była	jednak	odporna	na	kule	szwedz-
kie.	Uczniowie	uczestniczyli	też	w	pokazie	walki	
z	XVI	wieku.	Wszyscy	świetnie	uczyli	się	bawiąc.	
Lekcja	żywej	historii	na	długo	zostanie	w	pamię-
ci	wielu	uczniów.
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA  
W BIELSKU PODLASKIM

Trójgłos Poetycki

	 XVIII	 Wojewódzki	 Konkurs	
Recytatorski	 „Trójgłos	 Poety-
cki”  odbył	się	w	Bielskim	Domu	
Kultury	w	dniach	2426	paździer-
nika.	Przez	 trzy	dni	 trwały	prze-
słuchania.	Wierszyki	były	recyto-
wane	w	trzech	językach:	polskim,	
białoruskim	 i	 ukraińskim.	 Z	 na-
szego	 przedszkola	 udział	 wzięły	
i	 odpowiednio	 zdobyły	 miejsca:	
Julianna	Szczykowska		II	miejsce	
w	 grupie	 6	 latków,	 Nikola	 Hoło-
dok	 –	 II	 miejsce	 w	 grupie	 5	 lat-
ków,	 Ksenia	 Gromotowicz	 –	 IV	
miejsce	 w	 grupie	 6	 latków.	 
Wyróżnienia:	Julia	Monachowicz,	
Natalia	 Borowska	 i	 Zofia	 Kołos.	
Gratulujemy!

Pielgrzymka  
na św. Górę Grabarkę

	 17	października	przedszkola-
ki	 z	 Niepublicznego	 Przedszkola	
nr	1	 im.	św.	młodzieńca	Gabriela	
i	uczniowie	z	Niepublicznej	Szko-
ły	Podstawowej	nr	1	im.	św.	abp.	
Łukasza	 WojnoJasienieckiego	
w	Bielsku	Podlaskim,	z	nauczycie-
lami	 oraz	 opiekunami	 pod	 prze-
wodnictwem	 duchowym	 ks.	 mi-
trata	 Jerzego	Bogacewicza	 i	 pani	
dyrektor	 przedszkola	 Walentyny	
MielnikNikołajuk,	udały	się	trze-
ma	 autokarami	 na	 św.	 Górę	Gra-
barkę.	 Na	 początku	 trzykrotnie	
wszyscy	obeszli	 cerkiew	śpiewa-
jąc	 „Hospodi	Pomiłuj”.	Następnie	

przed	Iwierską	Ikoną	Matki	Bożej	
ks.	 mitrat	 Jerzy	 Bogacewicz	 od-
służył	 nabożeństwo	 dziękczynne	
w	 intencji	 wszystkich	 pątników	
i	poświęcił	krzyż	drewniany,	któ-
ry	 został	 postawiony	 nieopodal	
cerkwi.	Podczas	„molebnia”	wszy-
scy	 podchodzili	 do	 cudownej	
Iwierskiej	 Ikony	 Matki	 Bożej.	
Zwieńczeniem	 pielgrzymki	 był	
poczęstunek	w	 trapieznoj	mona-
sterskiej.	Siostra	zakonna	wszyst-
kim	 dała	 ikonkę	 św.	 Matrony.	
	Dopełnieniem	 przeżyć	 ducho-
wych	była	przecudna	pogoda.
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O Wilczku Milczku

	 26	października	nasze	przed-
szkole	 odwiedziła	 pani	 Dagmara	
Widanow	z	Fundacji	Biała	Wieża	
w	ramach	projektu	„Wilk	w	kultu-
rze”.	Projekt	 ten	 jest	współfinan-
sowany	przez	Urząd	Marszałkow-
ski.	Pani	Dagmara	bardzo	ciekawie	
opowiadała	 dzieciom	 o	 wilkach	
i	ich	zwyczajach.	Dzieci	bawiły	się	
też	w	wilka.	Opowiedziała	o	„Wil-
czku	Milczku”,	o	niezwykłej	przy-
jaźni	Małej	Dziewczynki	i	małego	
Wilczka.	 Mała	 Dziewczynka	
mieszka	tylko	z	rodzicami	w	dzi-
kich	 ostępach	Puszczy,	 z	 dala	 od	
ludzi.	Mały	Wilczek,	który	stracił	
całą	 swoją	 rodzinę,	 samotny,	 za-
gubiony,	błąka	się	po	lasach	i	bag-
nach.	I	tak	pewnego	dnia	się	spo-
tykają.	 Ona	 od	 razu	 obdarza	 go	
sympatią.	On	z	początku	nieufny,	
z	czasem	się	z	nią	zaprzyjaźnia…	
Pani	Dagmara	była	we	wszystkich	
grupach.	Dziękujemy	za	interesu-
jący	wykład,	 za	wspólną	 zabawę	
i	książeczkę.	Każde	dziecko	włas-
noręcznie	 wykonało	 zakładkę	
w	postaci	wilka	do	książeczki.

Pasowanie na przedszkolaka

	 9	 listopada	 był	 bardzo	 waż-
nym	dniem	w	życiu	najmłodszych	
dzieci	w	przedszkolu.	Po	uroczy-
stościach	 i	 oczywiście	 ślubowa-
niu	zostały	pasowane	przez	panią	
dyrektor	 Walentynę	 MielnikNi-
kołajuk	na	przedszkolaka.	Po	po-
pisach	 najmłodszych,	 starszaki	
wystąpiły	dla	nowo	pasowanych.	
Następnie	 był	 poczęstunek	 dla	
dumnych,	nowych	podopiecznych	
oraz	 pozostałych	 przedszkola-
ków,	rodziców	i	nauczycieli.
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Święto Niepodległości

	 Co	 roku	 11	 listopada	 obcho-
dzimy	 uroczyście	 nasze	 święto	
narodowe.	W	przedszkolu	obcho-
dy	 Święta	 Niepodległości	 miały	
miejsce	listopada.	W	grupach	były	
spotkania	 z	 żołnierzem.	 Wszyst-
kie	dzieci	 od	kilku	dni	przygoto-
wywały	się	do	tego	wyjątkowego	
wydarzenia.	Wykonały	na	tę	uro-
czystość	kotyliony	w	barwach	oj-
czystych,	godła	oraz	flagi.		Nauczy
ły	 się	 piosenek	 patriotycznych	
i	zapoznały	z	historią	święta.

Mój baśniowy bohater

	 W	Bielskim	Domu	Kultury	podsumowany	został	konkurs	„Mój	baśniowy	bohater”.	Dzieci	z	naszego	przed-
szkola:	Martynka	Płuciennik	i	Michał	Łaszczuk	otrzymali	II	miejsce	za	swoje	prace.	Wybór	był	bardzo	trudny,	
gdyż	złożonych	prac	było	bardzo	dużo.	Gratulujemy	naszym	przedszkolakom!
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Przedszkolaki w cerkwi

	 W	dniu	święta	Wprowadzenia	
Bogarodzicy	do	Świątyni	wszyst-
kie	 dzieci	 z	 naszego	przedszkola	
uczestniczyły	 w	 świątecznej	 Bo-
skiej	 Liturgii	w	 cerkwi	 Narodze-
nia	 Najświętszej	 Marii	 Panny.	
Przedszkolaki	 przyjechały	 auto-
karem	 w	 dwóch	 turach.	 Wszyst-
kie	uczestniczyły	w	świątecznym	
nabożeństwie	i	przystąpiły	do	św.	
Pryczastija.	

Warsztaty „Drzwi  
do świata muzyki”

	 8	grudnia	dzieci	z	dwóch	grup	
wyjeżdżały	do	Białegostoku.	4	lat-
ki	i	6	latki	odwiedziły	Operę	i	Fil-
harmonię	 Podlaską,	 by	 uczestni-
czyć	w	warsztatach	edukacyjnych	
„Drzwi	do	świata	muzyki”.	Przed-
szkolaki	 miały	 okazję	 w	 sposób	
zabawowy	poznać	podstawy	teo-
rii	 muzyki.	 Nabyły	 umiejętności	
posługiwania	 się	nowymi	 słowa-
mi,	 takimi	 jak	 „klucz	wiolinowy”,	
„rytm”,	„batuta”	czy	„gama	Cdur”.	
Młodsze	 dzieci	 w	 większości	 po	
raz	 pierwszy	 były	 w	 budynku	
opery,	więc	tym	bardziej	atrakcyj-
ną	jawiła	się	możliwość	zajrzenia	
w	zakamarki	tego	wielkiego	kom-
pleksu.	 Za	 pomocą	 czarodziej-
skich,	muzycznych	haseł	otwiera-
ły	 się	kolejne	drzwi,	 by	w	końcu	
pozwolić	znaleźć	się	wszystkim	w	
sali	 baletowej,	 służącej	 na	 co	
dzień	 do	 prób	 operowym	 tance-
rzom.	Pod	okiem	przesympatycz-
nych	prowadzących	–	pani	Magdy	
i	 pani	 Moniki	 dzieci	 układały	

z	liny	kształt	klucza	wiolinowego,	
tworzyły	na	podłodze	wielką	ko-
lorową	 pięciolinię	 oraz	 układały	
nutki	z	miękkich	poduszek.	Na	fi-
nał	 przedszkolaki	 odtwarzały	
gamę	za	pomocą	dźwięku,	koloro-
wych	świateł	i	ruchu.	W	ten	spo-
sób	 w	 przyszłości	 nasze	 dzieci	
mogą	stać	się	bardziej	świadomy-
mi	 odbiorcami	 sztuki,	 również	
w	Operze	Podlaskiej.
	 Pozostały	 czas	 przedszkolaki	
spędziły	na	wizycie	w	soborze	św.	
Mikołaja,	 gdzie	 pokłoniły	 się	 re-
likwiom	 swojego	 niebiańskiego	
patrona.	Relikwie	św.	młodzieńca	
Gabriela	na	okres	jesiennozimo-
wy	 opuszczają	 rodzinne	 Zwierki	
dla	umożliwienia	szerszemu	gro-
nu	 wiernych	 oddawania	 czci	
świętemu.	 Przedszkolaki	 wysłu-
chały	żywotu	świętego	i	po	krót-
kiej	 modlitwie	 pokłoniły	 się	
moszczom.	 Dla	 6	 latków	 był	 to	
moment	 szczególny,	 ponieważ	
niedługo	 później	 odtwarzały	 ży-
wot	 św.	 Gabriela	 na	 scenie	 Biel-
skiego	 Domu	 Kultury	 podczas	
Wieczorów	Muzyki	Cerkiewnej.
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA W HA JNÓWCE

Bierzemy misia w teczkę,  
jedziemy na wycieczkę

	 27	października	w	piątek,	wy-
ruszyliśmy	na	wycieczkę	do	Bia-
łegostoku.	Po	sprawdzeniu	przez	
panów	policjantów	autokaru	i	po-
zytywnej	kontroli	udaliśmy	się	na	
pierwszą	 w	 tym	 roku	 szkolnym	
wycieczkę.	Celem	naszej	podróży	
był	 Sobór	 Świętego	 Mikołaja	 w	
Białymstoku,	a	następnie	Fabryka	
Misia.	 Podróż	 do	 Białegostoku	
minęła	nam	bardzo	szybko	 i	we-
soło.	Dzięki	o.	Mariuszowi	Jurczu-
kowi	przeżyliśmy	wspaniałe,	du-
chowe	 chwile	 w	 cerkwi,	 dzieci	
pokłoniły	się	relikwiom	świętego	
męczennika	 	 Gabriela,	 wspólnie	
pomodliliśmy	się.	Następnie	uda-
liśmy	się	do	Fabryki	Misia.	Zaba-
wy,	 radości,	 uśmiechu	 na	 twa-
rzach	 nie	 tylko	 dzieci,	 ale	 także	
opiekunów,	 było	 co	 nie	 miara.	 
Zabawa	była	przednia.	Zmęczeni,	
choć	 bardzo	 szczęśliwi	 wrócili-
śmy	do	naszego	 cichego,	 spokoj-
nego	miasta.
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Kwiaty z liści

	 W	piątek	20	września	do	na-
szego	 przedszkola	 zawitała	 pani	
Gosia	 z	 pełną	 torbą	 kolorowych,	
pięknych,	 jesiennych	 liści.	 Pod-
czas	warsztatów	dzieci	z	pomocą	
pań	wykonały	przepiękne	kwiaty,	
które	 na	 koniec	 panie	 spryskały	
lakierem	 i	 posypały	 brokatem.	
Efekt	 końcowy	 –	 cudowny.	 Dzię-
kujemy	pani	Gosi	za	współpracę,	
poświęcony	czas	i	miłą	atmosferę.

Mali odkrywcy

	 Jak	 co	piątek,	w	 ramach	pro-
jektu	 „Tradycyjny	 przedszkolak”	
odwiedza	nasze	przedszkole	pani	
Ewa	 MorozKeczyńska.	 Tak	 było	
również	10	listopada.	Przedszko-
laki	czekały	od	rana	z	niecierpli-
wością	na	panią	Ewę,	która	przy-
gotowuje	dla	nas	różne	ciekawo
stki	–	dziś	zaciekawieni	wykony	 
waliśmy	 jej	 wszystkie	 polecenia	
dotyczące	 powietrza.	 Czekało	 na	
nas	 wiele	 eksperymentów,	 do	
których	 użyliśmy	 butelek,	 wody,	
świec,	 słomek,	 kolorowych	 balo-
ników...	 wiele	 by	 tu	 wymieniać	
jednak	 najważniejsze,	 że	 nasze	
dzieci	 były	 zafascynowane	 i	 nie	
chciały	oderwać	się	od	zajęć.	

Jak ryby w wodzie

	 Od	października	nasze	przed-
szkolaki	 znów	 rozpoczęły	 przy-
godę	z	basenem.	Basen	 to	dobry	
sposób	 na	 spędzenie	 aktywnie	
czasu,	 łącząc	 tym	 samym	 przy-
jemne	 z	 pożytecznym.	 Pływanie	
to	 jeden	z	najważniejszych	czyn-
ników	w	procesie	wychowania	fi-
zycznego	dzieci.	Dla	dzieci	zajęcia	
na	 basenie	 to	 świetna	 gimnasty-
ka,	która	rozwija	wszystkie	grupy	
mięśniowe.	 Jednocześnie	 zapo-
biega	wadom	postawy	oraz	ogól-
nie	podnosi	sprawność	ruchową.	

Jest	to	także	doskonały	i	zarazem	
przyjemny	 sposób	 zwalczania	
nadwagi.	Pływanie	kształtuje	tak-
że	 cechy	 motoryczne	 takie	 jak	
szybkość,	 koordynację	 ruchową,	
wytrzymałość	i	siłę.	Wpływa	rów-
nież	 na	 psychikę	 młodego	 czło-
wieka,	 gdyż	wyrabia	 takie	 cechy	
osobowości	jak	systematyczność,	
dyscyplinę,	samodzielność,	odwa-
gę	i	siłę	woli.	Zajęcia	odbywają	się	
w	każdy	poniedziałek	pod	okiem	
wspaniałego	 instruktora	 –	 pana	
Andrzeja,	 którego	 nasze	 dzieci	
uwielbiają	i	na	zajęcia	zawsze	idą	
z	uśmiechami	na	twarzach.	
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Pasowanie  
na przedszkolaka

	 W	piątek	24	listopada	odbyło	
się	w	 naszym	przedszkolu	 paso-
wanie.	Swoją	obecnością	zaszczy-
cił	 nas	 JE	 Najprzewielebniejszy	
Paweł	–	Biskup	Hajnowski,	Bazyli	
Piwnik	 –	 Przewodniczący	 Zarzą-
du	 Głównego	 Stowarzyszenia	
Bractwo	Prawosławne	św.	św.	Cy-
ryla	i	Metodego,	starosta	Powiatu	
Hajnowskiego	–	Mirosław	Roma-
niuk,	 dyrektor	 Zespołu	 Szkół	
z	Dodatkową	Nauką	Języka	Biało-
ruskiego	–	 Igor	Łukaszuk,	dyrek-
tor	 Niepublicznego	 Przedszkola	
im.	 św.	 Młodzieńca	 Gabriela	
w	Bielsku	 	Podlaskim	–	Walenty-
na	Mielnik–Nikołajuk,	ksiądz	mi-
trat	Michał	Nigierewicz,	duchow-
ni	 –	 o.	 Mariusz	 Jurczuk	 ,	 o.	 Jan	
Barszczewski,	o.	Jerzy	Ackiewicz,	
Lucyna	Ruszuk	–	przewodnicząca	
Koła	Terenowego	Bractwa	CiM	w	
Hajnówce,	delegacja	Biura	Zarzą-
du	Głównego	Stowarzyszenia	św.	
św.	 Cyryla	 i	 Metodego	 –	 o.	 Piotr	
Makal	–	kierownik	Biura	Zarządu	

Głównego,	 Marcin	 Abijski	 –	 za-
stępca	kierownika	Biura	Zarządu	
Głównego,	 Iwona	Kos,	Katarzyna	
Romaniuk	 oraz	 Dorota	 Siemie-
niuk.	Troje	przedszkolaków	kwia-
tami	 i	 ciepłym	 słowem	 powitało	
JE	Najprzewielebniejszego	Pawła	
–	 biskupa	 hajnowskiego,	 zaś	 dy-
rektor	 Anna	Muskała	 przywitała	
biskupa	 Pawła	 chlebem	 i	 solą.	
Uroczystość	 rozpoczęła	 się	 krót-
ką	modlitwą.	 Jako	 pierwszy	 głos	
zabrał	Bazyli	Piwnik,	który	zwró-
cił	się	zarówno	do	zebranych	go-
ści,	jak	również	rodziców	i	dzieci.	
Następnie	 biskup	 Paweł	 zwrócił	
się	 do	 zebranych,	 dziękując	
wszystkim,	którzy	przyczynili	się	
do	 powstania	 przedszkola,	 dzie-
ciom	zaś	życzył	miłego	pobytu	w	
przedszkolu,	 dużo	 zdrowia	 i	 sa-
mych	 dobrych	 chwil.	 Na	 koniec	
przemówień	 zabrała	 głos	 dyrek-
tor	przedszkola	–	Anna	Muskała.	
Serdecznie	i	ciepło	powitała	przy-
byłych	na	tę	uroczystość	gości,	ro-
dziców,	a	przede	wszystkim	dzie-
ci.	Zwróciła	się	do	nich	słowami:	
„To	Wy	dziś	jesteście	najważniej-

szymi	 aktorami	 występującymi	
na	naszej	scenie.	Minęło	 już	pra-
wie	 trzy	 miesiące	 odkąd	 więk-
szość	z	Was	przestąpiła	progi	na-
szego	przedszkola,	poznaliście	się	
wzajemnie,	 nawiązały	 się	 pierw-
sze	przyjaźnie,	przeżyliście	wiele	
radosnych	 chwil.	 Od	 1	 września	
tworzycie	 wraz	 z	 nami	 wielką	
przedszkolną	rodzinę.	Życzę	Wam	
wszystkim,	 aby	 czas	 spędzony	
w	 naszym	 przedszkolu	 był	 cza-
sem	 radosnym,	 przyjemnym,	 ale	
jednocześnie	 życzę	 Wam	 wie-
lu	sukcesów	reprezentując	nasze	
przedszkole”.	Następnie	do	głosu	
doszły	dzieci,	które	prezentowały	
swoje	umiejętności	 recytatorskie	
i	wokalne	w	języku	polskim,	bia-
łoruskim	i	„po	swojomu”.		Kulmi-
nacyjnym	punktem	było	 oczywi-
ście	 pasowanie.	 Pani	 dyrektor	
Anna	 Muskała	 dokonała	 uroczy-
stego	pasowania	każdego	dziecka	
na	 przedszkolaka.	 Na	 pamiątkę	
tego	ważnego	wydarzenia	 każdy	
przedszkolak	 otrzymał	 dyplom	
pasowania,	książkę	i	medal	przed-
szkolaka.
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Przedszkolaki powitały Dostoj-
nych Arcypasterzy Cerkwi

	 W	 niedzielę	 15	 października,	
w	 soborze	Świętej	Trójcy	w	Haj-
nówce,	 odbyły	 się	 uroczystości	
związane	ze	świętem	ikony	Matki	
Bożej	„Nieczajannaja	Radost”.	Te-
goroczne	 święto	 miało	 szczegól-
ny	charakter,	gdyż	w	tym	dniu	od-
był	się	też	uroczysty	ingres	nowe-
go	 biskupa	 hajnowskiego	 Pawła.	
Kilkoro	 naszych	 przedszkolaków	
w	uroczysty	sposób	powitało	do-
stojnych	 arcypasterzy	 Cerkwi:	
Jego	Eminencję	Wielce	Błogosła-
wionego	 Sawę	 Prawosławnego	
Metropolitę	Warszawy	i	Całej	Pol-
ski,	Jego	Ekscelencję	Najprzewie-
lebniejszego	 Pawła	 Prawosław-

nego	Biskupa	Hajnowskiego,	 Jego	Ekscelencję	Najprzewielebniejszego	
Grzegorza	Prawosławnego	Arcybiskupa	Bielskiego	oraz	Jego	Ekscelen-
cję	 Najprzewielebniejszego	 Warsanofiusza	 Prawosławnego	 Biskupa	
Siemiatyckiego.	Dziękujemy	dzieciom	za	przygotowanie	się,	serdeczne	
powitanie	dostojnych	gości	i	wspólną	modlitwę.	

Światowy Dzień Makaronu

	 W	środę	25	października,	ob-
chodziliśmy	 w	 naszym	 przed-
szkolu	 Światowy	 Dzień	 Makaro-
nu.	Tego	dnia	dzieci	zapoznały	się	
z	 różnymi	 rodzajami	 makaronu,	
a	 następnie	 malowały	 farbami	
makaron.	 Gdy	 makaron	 wysechł	
dzieci	nawlekały	go	na	sznurecz-
ki,	wykonując	tym	sposobem	ma-
karonową	 biżuterię:	 korale	
i	bransolety.	

Święto Niepodległości  
w Przedszkolu

	 W	 dniu	 10	 listopada	 obcho-
dziliśmy	 Narodowe	 Święto	 Nie-
podległości.	 Głównym	 celem	 na-
szego	świętowania	było	kształto-
wanie	miłości	 i	 przywiązania	 do	
kraju	 ojczystego,	 jego	 kultury	
i	 tradycji	 oraz	 poznanie	 symboli	
narodowych	naszego	kraju.	Dzie-
ci	 śpiewały	 hymn	 Polski	 oraz	
pieśni	patriotyczne.	Każda	grupa	
wykonała	na	tę	uroczystość	prace	
plastyczne	w	barwach	ojczystych.	
Grupa	starszaków	wykonała	god-
ło	Rzeczpospolitej	Polskiej,	grupa	
maluszków	odbijała	swoje	rączki	
pomalowane	w	barwach	narodo-

wych	oraz	białoczerwone	kwiat-
ki.	Obie	grupy	wspólnie	malowały	
również	 flagi	 białoczerwone.	
Dzieci	 obejrzały	 także	 film	doty-
czący	 symboli	 narodowych.	 Na	
koniec	zajęć	chętne	przedszkola-
ki	 miały	 malowane	 na	 buźkach	
flagi	Polski.	Dzień	Niepodległości	
stał	 się	 bardzo	 radosnym	 dniem	
w	 naszym	 przedszkolu	 i	 mamy	
nadzieję,	 że	 zapadnie	 on	 w	 pa-
mięci	naszych	„Małych	Polaków”.	
Pozwoli	 też	 na	 przekazanie	 tej	
cząstki	 zdobytej	 historii	 innym	
dzieciom.	Dzięki	udziałowi	w	tego	
typu	uroczystościach	nasze	malu-
chy	uczą	się	patriotyzmu,	kształ-
tują	pozytywne	postawy	i	uczucia	
patriotyczne.
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Drodzy Bracia i Siostry!

Już niedługo rozpocznie się akcja 
rozliczania rocznych zeznań podat
kowych i każda organizacja pożyt
ku publicznego (OPP) zachęca do 
przekazania 1% swojego podatku 
na swoją działalność. Bractwo św. 
św. Cyryla i Metodego jest pierw
szą prawosławną organizacją, któ
ra uzyskała status OPP. Od kilku
nastu lat, bez zastrzeżeń, dzięki 
Waszej, Drodzy Bracia i Siostry, 
pomocy Bractwo może realizować 
działania statutowe.

W ubiegłych latach, dzięki Bożej 
pomocy i Waszemu wsparciu:
• Zorganizowaliśmy pielgrzymkę 

relikwii św. równej apostołom 
Marii Magdaleny, cząsteczki 
Drzewa Krzyża Chrystusowe
go oraz ręki św. Spirydona.  
Pobyt świętości w Polsce spot
kał się z ogromnym odzewem 
chrześcijan różnych wyznań.

• Wyremontowaliśmy pomiesz
czenia placówek szkolnych 
prowadzonych przez Bractwo: 
Zespołu Szkół Niepublicznych 
św. św. Cyryla i Metodego, 
Niepublicznego Przedszkola 
nr 1 im. św. mł. Gabriela w Biel
sku Podlaskim oraz Niepub
licznego Przedszkola im. św. 
św. Cyryla i Metodego w Haj
nówce.

• Przekazaliśmy darowizny rze
czowe i wspomogliśmy osoby 
potrzebujące, uczące się, pra
wosławne parafie i monastery.

• Co roku, w ramach Wszechni
cy Kultury Prawosławnej orga

nizowaliśmy prelekcje, które 
spotkały się z szerokim odze
wem wśród mieszkańców Bia
łegostoku.

• Wydaliśmy kilka płyt z muzyką 
cerkiewną i filmów, dokumen
tujących przyjazd relikwii św. 
Marii Magdaleny i św. Spiry
dona.

• Przekazywaliśmy do rąk czytel
ników nasz kwartalnik „Biule
tyn Informacyjny”.

• Wydaliśmy i wspomagaliśmy 
wydawanie książek i albumów.

• Oprócz tego wsparcie finanso
we, które otrzymaliśmy od 
Państwa – dzięki wpłatom z 1% 
– pomogło nam przeprowadzić 
wiele działań związanych za
równo ze sferą duchową, kul
turalną jak i materialną.

 Mimo wielu trudności, zwłasz
cza finansowych, nasze plany na 
kolejny rok są bardzo ambitne. 
Po woli Bożej chcemy rozszerzyć 
naszą działalność edukacyjną. 
Czekają nas także wyzwania zwią
zane z remontami i doposażeniem 
placówek edukacyjnych – miejsc, 
gdzie bardzo dużo czasu spędza 
nasza młodzież i dzieci.
 Będziemy organizować prelek
cje i wykłady – w szczególności na 
terenach wiejskich. Wciąż dociera
ją do nas prośby o pomoc – chcemy 

pomagać potrzebującym i prze
znaczać środki na dotacje celowe. 
Dalej zamierzamy wydawać ,,Biu
letyn Informacyjny” i przekazywać 
go na ręce Naszych Czytelników.
 Trwają przygotowania do piel
grzymki kolejnej świętości – relik
wii św. męcz. Jerzego Zwycięzcy. 
Jest on wielkim świętym i cudo
twórcą.
 Wszystkie nasze plany wyma
gają jednak nakładów finanso
wych, a ich realizacja będzie możli
wa, jeśli pomożecie nam Bracia 
i Siostry zdobyć potrzebne środki 
poprzez ofiarowanie nam 1% po
datku. Bardzo dziękujemy Wam za 
wsparcie naszych planów, bo do
tyczą nas wszystkich. 

Nasza przyszłość, to odpowiedni-
rozwój naszych dzieci – pomóżmy 
im wzrastać w wierze i rozwijać się 
w nauce.

Za przekazaną wszelką pomoc 
SPASI GOSPODI!

Przypominamy także o możliwości 
odpisania darowizny przekazanej 
na rachunek bankowy naszego 
Bractwa:

07 1050 1823 1000  
0023 3349 8596

„Dlaczego 1%  
na Stowarzyszenie”
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