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8 maja, podczas inauguracji 37. edycji Międzynaro-
dowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cer-
kiewnej, Złotym Orderem Świętych Braci Sołuń-
skich odznaczony został Starosta Powiatu Hajnow-
skiego Mirosław Romaniuk. Wręczając laureatowi 
medal, Przewodniczący Stowarzyszenia Bractwo 
Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Bazyli Piw-
nik podkreślił zaangażowanie starosty w działal-
ność Bractwa, szczególnie zaś jego otwartość na 
inicjatywę utworzenia w Hajnówce przedszkola św. 
św. Cyryla i Metodego.

Panu Mirosławowi Romaniukowi serdecznie gra-
tulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukce-
sów w działalności samorządowej!

Mirosław 
Romaniuk 
odznaczony 
Złotym 
Orderem
Św. Braci
Sołuńskich
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Święty starzec Paisjusz 
(+1994)
 Bóg czeka, aż poprosimy o Jego 
pomoc, a następnie interweniuje. 
Bóg szanuje naszą wolność.

Starzec Józef Hezychasta 
(+1959)
 Gdy chcesz poznać wolę Boga, 
zapomnij całkowicie o sobie, 
o  wszystkich swoich intencjach 
i  myślach, i z wielką pokorą proś 
w swojej modlitwie o jej poznanie.
 I to, co tworzy się w Twoim ser-
cu lub do czego się ono skłania, 
to czyń, i będzie to zgodne z wolą 
Bożą. Ci, którzy mają wielką odwa-
gę modlić się o to, słyszą w swoim 
wnętrzu bardzo wyraźną odpo-
wiedź i stają się bardziej uważni 
w stosunku do swojego życia i nie 
robią nic bez boskiej odpowiedzi.

Dwanaście rad atoskich starców 
dla świeckich

tłumaczenie i opracowanie o. diakon Piotr Makal

św. Pasjusz starzec Józef Hezychasta św. Porfiriusz

Św. starzec Porfiriusz 
(+1991)
 Dzisiaj ludzie doznają porażek, 
ponieważ szukają miłości do sie-
bie. Natomiast prawidłowym jest 
nie interesować się, czy lubią cie-
bie, ale czy ty kochasz Chrystusa 
i ludzi. Tylko w ten sposób napeł-
nia się dusza.

„Im bardziej cenisz 
siebie, tym bardziej 
siebie tracisz: żyj,  
nie pyszniąc się - nie 
wpadniesz w błoto”.
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Starzec Józef Watopedzki 
(+2009)
 Jeśli nie chcesz by odsunęła się 
od ciebie Boża miłość, nigdy nie 
czyń tak, aby twój brat zasnął, ży-
wiąc do ciebie urazę, albo żebyś 
sam usnął, żywiąc urazę do niego. 
Jeśli żywisz do kogoś urazę, po-
módl się za niego i tym samym za-
trzymasz namiętność, ponieważ 
modlitwa odpędza smutek. Jeśli 
zaś ktoś żywi urazę do ciebie, okaż 
mu miłosierdzie i ukórz się przed 
nim, spróbuj zdobyć jego przyjaźń. 
To uwolni go od namiętności.

Schiarchimandryta Kiryk 
(+1938)
 Nie zaczynaj żadnej sprawy, czy 
to wielkiej czy najmniejszej, zanim 
nie zwrócisz się ku Bogu przyzy-
wając, żeby On pomógł Ci ją do-
kończyć. Gdyż Pan mówi: „beze 
Mnie nic nie możecie uczynić”. In-
nymi słowy: beze Mnie nie macie 
prawa uczynić żadnego dobrego 
uczynku! Z tego powodu należy 

serca podziękowaliśmy Bogu za to, 
że uczynił nas godnymi znów uj-
rzeć światło dnia, zacznijmy Go 
poprosić by odpuścił nam nasze 
grzechy.

Starzec Daniel (+1929)
 Kiedy wspominam śmierć, 
depczę moją arogancję i pojmuję, 
że jestem niczym. Czuję, że boga-
ctwo, sława i myśli o rzeczach 
przemijających są próżne i bez-
użyteczne, a  jedynie pokorne po-
znanie samego siebie, miłość do 
bliźniego i podobne do nich 
(uczynki) mogą mi bardzo pomóc 
w godzinie mojego odejścia (w go-
dzinie mojej śmierci).

Starzec Gabriel z Karies
 Bóg czeka na naszą skruchę, 
aby nas zbawić. Pan nie pragnie 
ani wojen, ani ubóstwa, ani cho-
rób. Bóg nie stworzył nas po to, 
abyśmy cierpieli na ziemi, a potem 
poszli do piekła. Ale nie może On 
nas zbawić, jeśli tego nie chcemy.

starzec Józef Watopedzki

przyzywać łaskawą Bożą pomoc 
albo słowami, albo w umyśle: „Pa-
nie pobłogosław, Panie pomóż!”. 
Kiedy dzień skłania się ku wieczo-
rowi i nadchodzi noc, wtedy przed 
zaśnięciem trzeba pomyśleć: jak 
minął dzień?

Starzec Efrem z Monasteru 
Filoteu
 Dzięki łasce Bożej wstajemy 
rano: jeden wcześniej, a drugi póź-
niej. Pierwszą rzeczą, którą musi-
my zrobić, co jest naszym chrześ-
cijańską powinnością i obowiąz-
kiem, to stanąć na kolana, pod-
nieść ręce do Boga i pomodlić się. 
Jakże piękne są cerkiewne modli-
twy! Jakież słowa, dające życie: 
„Powstawszy ze snu, upadamy 
przed Tobą, o Dobry i anielską 
pieśń donośnie śpiewamy Tobie, o 
Mocny”. Przebudziwszy się i przy-
padłszy do Chrystusowej łaski na-
leży, po pierwsze, podziękować 
Mu za minioną noc. Sen jest obra-
zem śmierci. Po tym, jak z całego 

„Jeśli zaś ktoś żywi urazę 
do ciebie, okaż mu 
miłosierdzie i ukórz się 
przed nim”.
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Starzec archimandryta 
Grzegorz z monasteru 
Diochiaru
 Rodzice nie powinni dawać 
dzieciom telefonów komórkowych 
i pieniędzy, które dziecko będzie 
wydawało nie wiadomo na co. Jeśli 
rodzina ma pieniądze, niech czy-
nią jałmużnę, niech pomagają, tym 
samym zbawiając duszę... Należy 
kontrolować babcie i dziadków, 
ponieważ oni często wyrządzają 
dzieciom wielką krzywdę. Jeśli 
babcia i dziadek są ludźmi Bożymi 
– trzymajcie ich bliżej rodziny, je-
śli zaś nie – wtedy dalej... 

DWANAŚCIE RAD ATOSKICH STARCÓW DLA ŚWIECKICH

Starzec Łukasz, spowiednik 
Monasteru Filoteu
 Pan wzywa nas do zmiany sie-
bie. Gdybyśmy wszyscy postarali 
się być trochę lepsi, cała ludzkość 
byłaby w idealnym porządku. A te-
raz dzieje się tak: niektórzy ludzie 
szukają sposobów, by uczynić in-
nych lepszymi, a sami pozostają 
bez zmian… Jedną rzecz, możemy 
i  powinniśmy zmienić, do czego 
jesteśmy wezwani. Samego siebie. 
Ten, kto od tego zacznie, będzie 
miał na wszystko siłę. Zmieniając 
siebie, człowiek ujawnia i realizuje 
talenty, które zostały mu dane od 
Boga. On i innym pomoże zmienić 
siebie i pokonać zło.

Starzec archimandryta 
Parfeniusz (Murelatos)
 Bóg dał ludziom wolność.  
Dopóki nie upadniemy, nie opa-
miętamy się i nie zwrócimy się do 
Niego z prośbą o pomoc, On nie 
będzie interweniował. A kiedy 
prosimy Boga – On da nam to, o co 
prośmy, gdyż nasz Pan nie jest zły, 
ale miłosierny i miłujący człowie-
ka. On zawsze chce dla nas tylko 
dobra... Niestety, kiedy jest dobro-
byt (bez wojen, głodu, epidemii), 
ludzie zapominają o Bogu i prze-
stają Go uwzględniać. Wszystko, 
co  możemy osiągnąć - możemy 
osiągnąć dzięki pomocy Boga. Bez 
Boga jesteśmy niczym.

starzec Grzegorz z monasteru Diochiaru 
[za:stagonnews.gr] starczec Parfeniusz (Murelatos)     starzec Gabriel z Karies

Starzec Symeon
 Im bardziej cenisz siebie, tym 
bardziej siebie tracisz: żyj, nie pysz-
niąc się - nie wpadniesz w błoto.
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Bractwa cerkiewne  
na terenie Wielkiego  
Księstwa Litewskiego  
w XVI-XVIII wieku, część II

Antoni MIRONOWICZ

 Zachodniej koncepcji genezy bractw bronił Nikołaj Suworow. Według 
niego instytucje brackie przybyły z Europy Zachodniej [1] i podobnie jak 
Iwan Flerow interpretował powstanie bractw na ziemiach litewsko-bia-
łoruskich interpretował jako powstanie nowych organizacji cerkiewnych 
rozwiniętych pod wpływem prawa magdeburskiego [2]. Obaj w swym po-
równaniu nie zauważali podstawowych różnic między bractwami a ce-
chami. Nikołaj Skabałanowicz poszedł dalej w ocenie wpływu prawa 
magdeburskiego na rozwój bractw. W ich rozwoju historycznym wyróż-
nia on trzy główne okresy: 1) w początkowej fazie bractwa stanowiły od-
mianę gildii z tą różnicą, iż działalność bractw nie miała tak wykrystali-
zowanego charakteru jak gildie, a głównie skoncentrowana była na po-
trzebach Cerkwi, stąd też ich późniejsza nazwa „bractwa cerkiewne”. 
Tego typu bractwa funkcjonowały w XV w., a większego znaczenia nabra-
ły w następnym stuleciu [3]; 2) w II poł. XVI i XVII w. w bractwach cerkiew-
nych kształtowały się cele pozareligijne. Ich działalność przyjęła charak-
ter obronno-religijny (autor nawiązuje tu do działań obronnych gildii) [4]; 
3) w XVII w. powstawały bractwa o obliczu kupiecko-rzemieślniczym, 
które poza celami religijnymi prowadziły sprawy handlowe i rzemieślni-
cze [5]. 
 Aleksander Papkow łączył powstanie bractw cerkiewnych z organiza-
cjami parafialnymi i z dawnymi bractwami miodowymi. Pierwsze bra-
ctwa miodowe powstały przy cerkwiach. Zgodnie ze starym zwyczajem w 
czasie głównych świąt cerkiewnych tłoczyły one miód i ustawiały „piry”  
[6]. Podobny pogląd na temat powstania bractw wyraził inny historyk 
tego okresu F. Żubro [7].
 Analizując zagadnienie genezy bractw należy podnieść problem roli 
elementu świeckiego w życiu Kościoła prawosławnego. W dawnej Rze-
czypospolitej patronat nad poszczególnymi parafiami wiejskimi sprawo-
wali właściciele majątków, a w miastach − mieszczanie, od schyłku XVI w. 
zorganizowani w bractwa cerkiewne. Udział świeckich w sprawowaniu 

opieki nad Cerkwią nie wynikał 
z  idei ruchu reformacyjnego, ale 
z tradycyjnej dla Kościoła wschod-
niego „soborowości”. Praktyka taka 
nie była zwyczajem, a prawem 
ustrojowym Cerkwi [8]. Mikołaj 
Kojałowicz udowodnił, że bractwa 
powstały w oparciu o cechy miej-
skie, składające się z rzemieślni-
ków tej samej branży [9]. Zadaniem 
ich była obrona interesów grupy 
rzemieślniczej. Z czasem samo-
dzielne organizacje cechowe two-
rzyły zamknięte struktury, odgry-
wając ważną rolę w życiu społecz-
no-politycznym miasta. Na zgoła 
inne przesłanki powstania bractw 
zwrócił uwagę E. N. Medyński. 
Uważał on bractwa cerkiewne za 
formę obrony prawosławnej spo-
łeczności Rzeczypospolitej w obli-
czu jej narodowego i religijnego 
zagrożenia [10]. W najnowszych 
opracowaniach poświęconych 
dziejom bractw cerkiewnych ob-
serwuje się powrót do szukania ich 
genezy w cechach rzemieślniczych, 
funkcjonujących w miastach na 
ziemiach Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego [11]. 
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 W miastach o zróżnicowanej 
strukturze wyznaniowej statuty 
cechowe faworyzowały katolików. 
Rzadko panowały w nich stosunki 
tolerancyjne [12]. Cechy były w za-
sadzie instytucjami katolickimi, 
chociaż należeli do nich wyznawcy 
innych wyznań chrześcijańskich. 
W ich wewnętrznej strukturze 
uprzywilejowane stanowiska zaj-
mowali katolicy. System ten powo-
dował narastanie nietolerancji wy-
znaniowej wewnątrz cechów [13]. 
Był to dodatkowy impuls do two-
rzenia przez prawosławnych orga-
nizacji zawodowych o charakterze 
religijnym.
 Konflikty wyznaniowe w ce-
chach i sytuacja, w jakiej znalazła 
się Cerkiew prawosławna, legły u 
podstaw powstania bractw cer-
kiewnych. Swoją działalnością ob-
jęły one kwestie wyznaniowe, kul-
turalno-oświatowe i społeczno-
-polityczne. Istotny wpływ na taki 
stan rzeczy miał rozwój ruchu re-
formacyjnego, przygotowywanie 
unii i wzrost zamożności miesz-
czaństwa ruskiego [14]. Bez wzglę-
du na to, jaki czynnik miał decydu-
jące znaczenie na ukształtowanie 
się bractw cerkiewnych (nadanie 

praw magdeburskich, specyficzne stosunki wyznaniowe i społeczne 
w miastach Wielkiego Księstwa Litewskiego), należy zaznaczyć, że posia-
dały one własną ruską tradycję, której bezpośredniej analogii nie może-
my znaleźć w zachodnioeuropejskich gildiach i cechach. Bractwa na zie-
miach ruskich Rzeczypospolitej nie były organizacjami masowymi, lecz 
skupiały najaktywniejszą część społeczności prawosławnej (np. bractwo 
lwowskie w swej długiej historii nie liczyło jednocześnie więcej niż 50 
członków). Bractwa, mimo swego nielicznego składu, w sprawach wolno-
ści religijnej i swobodnego rozwoju kultury narodowej wyrażały podsta-
wowe interesy narodu ruskiego [15]. 
 Pierwsze bractwo cerkiewne powstało na terenie Wilna około 1450 r. 
w oparciu o cech kuśnierski. Powodem jego powstania były stosunki pa-
nujące w wileńskich cechach rzemieślniczych. W większości cechów wła-
dze były zdominowane przez osoby wyznania rzymskokatolickiego. Po-
mimo formalnego równouprawnienia religijnego cechy wymagały od 
swych członków pewnych zobowiązań względem Kościoła łacińskiego 
(płacenia składek duchowieństwu, uczestniczenie w nabożeństwach ka-
tolickich). Obowiązek uczestniczenia w nabożeństwach kościelnych 
wszystkich członków organizacji cechowej znajdujemy w wielu statutach 
cechów wileńskich np. szewskim i rzeźniczym [16]. W niektórych cechach 
rzemieślniczych różnowiercy mogli uwolnić się od obowiązku uczestni-
czenia w nabożeństwach Kościoła katolickiego poprzez wniesienie odpo-
wiednich sum w charakterze kary za nieobecność. Życie cechowe było 
regulowane według świąt Kościoła katolickiego. Podczas wyborów władz 
cechowych pierwsi głosowali katolicy, a następnie rzemieślnicy innych 
wyznań. Podobna sytuacja panowała przy zabieraniu głosu. Stan taki od-
biegał od ducha przywileju Zygmunta Kiejstutowicza z 1432 r. nadającego 
mieszczanom wileńskim prawa magdeburskie i upodabniający ustrój ad-
ministracyjny miasta do Krakowa. Rada miasta z burmistrzem była wy-
bierana spośród mieszkańców Wilna. Do rady miejskiej mieli prawo wy-
bierać „połowicu zakonu rymskoho, a połowicu zakonu hreckoho” [17]. 
Liczba burmistrzów Wilna miała być równa „religii rzymskiej i greckiej”. 

BRACTWA CERKIEWNE NA TERENIE WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO ... cz. II

Brama do monasteru św. Ducha w Wilnie  
[za provilnus.ru]
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W tej sytuacji uprzywilejowane stanowisko rzymskich katolików w ce-
chach rzemieślniczych zmusiło prawosławnych członków cechów do 
tworzenia własnych organizacji o charakterze wyznaniowym. W ten spo-
sób powstały pierwsze bractwa cerkiewne w Wilnie. 
 Bractwa posiadały własne domy i rządziły się specjalnym statutem 
regul ującym ich życie wewnętrzne. Członkowie bractwa na własny koszt 
wyrabiali świece, sycili miód, który był spożywany podczas wielkich świąt 
(Boże Narodzenie, Wielkanoc). Na czele bractw stali wybierani corocznie 
starostowie, którzy przy pomocy kluczników zarządzali majątkiem bra-
ctwa. Starostowie rozstrzygali spory i konflikty między członkami bra-
ctwa, sprawowali nadzór nad życiem moralnym i religijnym. Pierwsze 
bractwa wileńskie były więc stowarzyszeniami o celach religijno-towa-
rzyskich, skupiającymi rzemieślników wyznania prawosławnego. 
 Geneza tego niezwykłego fenomenu, jakim były bractwa cerkiewne 
w  XVI-XVIII wieku, wynikała z wielu czynników. Na powstanie bractw 
istotny wpływ miały zasady ustrojowe Kościoła prawosławnego oraz jego 
sytuacja na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wszystkie wyżej 
wymienione zjawiska miały znaczący wpływ na ukształtowanie się nowe-

go charakteru bractw cerkiew-
nych. Ich powstanie wynikało więc 
już nie tylko z ustroju cechowego 
miast i panujących w nich stosun-
ków wyznaniowych, ale ze wzrostu 
świadomości religijnej i kulturowej 
ludności ruskiej.
 Rozwój bractw cerkiewnych 
w miastach Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego nastąpił w pierwszej po-
łowie XVI w. Powstawaniu nowych 
bractw towarzyszył wzrost politycz-
nego znaczenia mieszczaństwa 
w  miastach posiadających prawa 
magdeburskie oraz wzrost świado-
mości religijnej wśród ludności ru-
skiej. W miastach o mieszanej 
strukturze wyznaniowej zakładanie 

Cerkiew uspienska we Lwowie  
[za ukrainaincognita.com]
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bractw było spowodowane nie tylko 
potrzebami religijnymi, ale także 
względami społeczno-polityczny-
mi. Posiadanie legalnej organizacji 
pozwalało członkom bractwa sku-
teczniej bronić ich świeckie intere-
sy. Wśród społeczności brackiej 
rozwinął się ruch dążący do refor-
mowania Cerkwi, a zwłaszcza do 
podniesienia poziomu moralnego 
duchowieństwa i wiernych. Ta dzia-
łalność wykraczała poza sferę czy-
sto religijno-cerkiewną. Bractwa 
walczyły o zachowanie odrębności 
kultury ruskiej, obronę praw lud-
ności prawosławnej, równoupraw-
nienie jej z wyznawcami Kościoła 
rzymskokatolickiego. 
  Nowe tendencje reformator-
skie najwcześniej pojawiły się 
wśród prawosławnego mieszczań-
stwa Wilna i Lwowa. Już na począt-
ku XVI w. w Wilnie w oparciu o cech 
garbarski, kupiecki i kuśnierski 
powstało kilka bractw cerkiewnych 
[18]. Podobne bractwa powstały we 
Lwowie przy cerkwiach Zwiasto-
wania NMP, Zaśnięcia NMP i św. 
Mikołaja [19]. Ustawy nowo powsta-
łych bractw były podobne do statu-
tów organizacji cechowych. Bra-
ctwa posiadały własne domy i rzą-
dziły się specjalnym statutem re-
gulującym ich życie wewnętrzne. 
Członkowie bractwa na własny 
koszt wyrabiali świece, sycili miód, 
który był spożywany podczas wiel-
kich świąt (Boże Narodzenie, Wiel-
kanoc). Z uwagi na kupowanie i sy-
cenie miodu bractwa często były 
nazywane miodowymi. W brackim 
statucie zapisane były prawa, które 
członkowie pod karą klątwy musie-
li przestrzegać. Statut wschodził 
w życie po zatwierdzeniu go przez 
króla i wówczas stawał się obowią-

zującym prawem. Dopiero po tym akcie członkowie bractwa wpisywali 
swoje imiona do katalogu bractwa.
 Wiek XVI przyniósł istotne przemiany w życiu religijnym społeczeń-
stwa ruskiego. Tradycyjna, słabo dogmatycznie podparta religijność 
spotkała się z dynamicznie rozwijającymi się nurtami protestanckimi 
i potrydenckim Kościołem rzymskokatolickim. Dodatkowym czynnikiem 
wpływającym na postawy wiernych było zeświecczenie i zmaterializowa-
nie wyższego duchowieństwa. W rezultacie jedynie część duchowień-
stwa, przeważnie zakonnego, była przygotowana do obrony dogmatów 
i  głębokich dysput teologicznych. Pozycja duchowieństwa często była 
osłabiana poprzez postawę ktitorów, którzy ingerując w sprawy życia we-
wnętrznego Kościoła prawosławnego podważali jego prestiż. Nowym zja-
wiskiem w życiu religijnym było pojawienie się zbiorowego patronatu 
w postaci bractw cerkiewnych i zaangażowanie się świeckich w reformo-
wanie Kościoła. Wobec zagrożenia ze strony nowych nurtów religijnych 
począwszy od lat siedemdziesiątych XVI w. próbowano dotrzeć do naj-
szerszych warstw społeczeństwa ruskiego. Temu celowi służyło zakłada-
nie drukarń, szpitali, przytułków i szkół. Rozwijano również katechezę 
poprzez utwory polemiczne, kazania i posłania. Bogate mieszczaństwo 
prawosławne sprawowało mecenat nad cerkiewną kulturą i oświatą. Bra-
ctwa zakładały szkoły, których celem było podniesienie poziomu intelek-
tualnego i świadomości religijnej ludności prawosławnej. W ten sposób 
próbowano wpłynąć na postawę elit społeczności ruskiej, ażeby nie od-
chodziła od prawosławia. Występującemu przechodzeniu z „wiary gre-
ckiej” do innych konfesji towarzyszył równoczesny wzrost świadomości 
wyznaniowej ludności prawosławnej. W rezultacie ogromnego wysiłku 
reformatorskiego, podejmowanego głównie przez bractwa cerkiewne, 
nastąpiła wyraźna zmiana w życiu religijnym. Wzrosła wiedza religijna 
wśród elit społeczności ruskiej. Pod wypływem Kościoła łacińskiego i wy-
znań reformowanych zmieniała się częściowo religijność, przyjmując 
czasem formę demonstracyjną. Aktywny udział w pracy na rzecz Cerkwi 
stał się obowiązkiem elit prawosławnych. Aktywność religijno-polityczna 
elity prawosławnej w miastach była spowodowana wzrostem jej świado-
mości wyznaniowej i narodowej. Udział rzemieślników i kupców w dzia-
łalności bractw był traktowany jako naturalny przejaw ich pobożności. 
Stan świątyń i monasterów, których byli ktitorami, odzwierciedlał ich 
aspiracje polityczne i społeczne. Działalność charytatywna bractw cer-
kiewnych (prowadzenie szpitali i przytułków, rozdawanie jałmużny, 
opieka nad starcami i sierotami) była traktowana jako wypełnienie obo-
wiązku ktitora względem parafian. 
 W drugiej połowie XVI w. pojawiły się bractwa nowego typu. Głównym 
ich celem było dążenie do uzdrowienia sytuacji w Kościele prawosław-
nym. Hasła reformacyjne i kontrreformacyjne dały impuls do odrodzenia 
życia umysłowego. Ważną rolę w tym procesie odegrała powstała w końcu 
lat osiemdziesiątych XVI w. Akademia Ostrogska. Rolę bractw docenił pa-
triarcha antiocheński Joachim, który pod koniec 1585 r. przybył do Rze-
czypospolitej. Patriarcha zreformował bractwo lwowskie i użył go do 
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przeprowadzenia reform w całym Kościele. Bractwo lwowskie otrzymało 
od patriarchy nowy statut, który zezwalał przyjmować do niego oprócz 
mieszczan ludność pochodzenia szlacheckiego i plebejskiego. Każdy 
wstępujący do bractwa płacił po sześć groszy wpisowego. Bracia, za-
mieszkali we Lwowie, powinni byli schodzić się na wspólne narady co 
cztery tygodnie oraz płacić pół grosza na miesiąc. Bracia, mieszkający 
poza Lwowem, wnosili jednorazowo sześć groszy na rok. Co roku człon-
kowie bractwa wybierali zarząd, złożony z czterech starszych, z których 
najstarszy przechowywał skrzynię, najmłodszy zaś klucze od skrzyni. Za-
rząd bractwa składał sprawozdanie po roku swojej działalności. Bracia 
obowiązani byli do wzajemnej pomocy, udzielania pożyczek potrzebują-
cym członkom bez lichwy z kasy ogólnej. Członkowie organizacji powinni 
troszczyć się o brackie dobra, cerkiew, monaster, duchownego i chór 
oraz o bracką szkołę, drukarnię i szpital. Bracia musieli również w okre-
ślonych terminach uczestniczyć w nabożeństwach w intencji żyjących 
i zmarłych braci. Wzajemne zobowiązania nakazywały ścisły nadzór nad 
życiem członków bractwa wedle przyjętych zasad. W razie ich nieprze-
strzegania starszyzna bractwa udzielała upomnienia, a jeśli to nie skut-
kowało − przekazywano sprawę biskupowi. Osoby, które nie poddawały 
się wyrokom i nakazom bractwa były wyklęte przez duchownych. Eksko-
munika nie mogła być zdjęta bez zgody bractwa. Według nowej ustawy 
bractwa lwowskiego jego uprawnienia dotyczyły nie tylko członków, ale 
też wiernych całego Kościoła. Członkowie bractwa mogli wystąpić prze-
ciwko biskupowi, jeśli dowiedziono mu życie niezgodne z prawami Cer-
kwi [20]. W ten sposób bractwo uzyskało wpływ na postawę biskupów. 
Wspomniany patriarcha antiocheński Joachim wyjął bractwo lwowskie 
spod jurysdykcji miejscowego władyki i wyniósł je ponad istniejącą hie-
rarchię. Patriarcha napisał: „Temu prawu, które nadaliśmy na wieczne 
czasy, nikt nie może się sprzeciwiać, arcybiskup, ani biskup, ani ksiądz, 
ani nikt z ludzi prostych”. Większość historyków uznaje, że taka decyzja 
patriarchy, aczkolwiek płynęła z dobrych intencji naprawy Kościoła, do-
prowadziła do konfliktów między hierarchią prawosławną a bractwami 
[21]. Statut bractwa lwowskiego stał się podstawą do przeprowadzonej 
w 1588 r. reformy bractwa wileńskiego. Statut bractwa lwowskiego został 
potwierdzony w 1592 r. przez króla Zygmunta III Wazę [22].
 Przywileje nadane bractwu lwowskiemu przez patriarchę Jeremiasza 
II w 1588 r. określiły cele bractwa. Przywilej wyraźnie określa kilka istot-
nych zadań bractwom cerkiewnym. W przywileju znalazło się sformuło-
wanie, że bractwo powstało w „celu czynienia miłosierdzia i służenia 
cierpiącym ludziom”. W tym dokumencie bractwu lwowskiemu sprecy-
zowano następujące zadania: wychowywanie sierot, utrzymywanie star-
ców w szpitalach, przyjmowanie pielgrzymów, pomoc wdowom, uposa-
żanie panów, obrona pokrzywdzonych, pomoc ludziom dotkniętym klę-
skami elementarnymi, wykup uwięzionych, urządzanie pogrzebu zmar-
łym w biedzie, pomoc w remontach cerkwi i monasterów. Drugą grupę 
celów były kwestie oświatowe, związane z zakładaniem brackich drukar-
ni i szkół. Środki na te przedsięwzięcia bractwo pozyskiwało głównie 

z dzierżaw swych domów i handlu. 
Najważniejsze zadania bractwa do-
tyczyły spraw ogólnocerkiewnych. 
Patriarcha Jeremiasz II polecił bra-
ctwu lwowskiemu nadzór nad 
przestrzeganiem dogmatów i tra-
dycji cerkiewnej, rozpowszechnia-
nie wiary prawosławnej wśród lud-
ności ruskiej, troskę o stan prawny 
i majątkowy Kościoła prawosław-
nego oraz jego porządek wewnętrz-
ny [23].  
 Na tym etapie rozwoju bractw, 
kiedy nie były one zjawiskiem ma-
sowym, w skład organizacji wileń-
skiej wchodzili mieszczanie z in-
nych miast. Do wileńskiego bra-
ctwa Św. Trójcy w 1584 r. należeli 
kupcy z Bielska, Orszy, Brześcia 
i Pińska [24]. Przynależność przed-
stawicieli patrycjatu z wymienio-
nych ośrodków przyśpieszył w nich 
proces powstawania bractw. Z cza-
sem do bractw zapisywali się nie 

„Według nowej ustawy 
bractwa lwowskiego 
jego uprawnienia 
dotyczyły nie tylko 
członków, ale też 
wiernych całego 
Kościoła. Członkowie 
bractwa mogli wystą-
pić przeciwko bisku-
powi, jeśli dowiedzio-
no mu życie niezgod-
ne z prawami Cerkwi.”
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tylko mieszczanie, ale również 
przedstawiciele stanu duchowne-
go i szlacheckiego. Z katalogu bra-
ctwa lwowskiego wynika, że jego 
członkami byli niektórzy książęta 
mołdawscy i wołoscy oraz wielu 
wybitnych przedstawicieli książąt 
ruskich. W skład bractw wchodzili 
również metropolici (lwowski i ki-
jowski), biskupi, przełożeni klasz-
torów, mnisi i proboszczowie. Nie-
którzy duchowni wpisywali się 
wraz z całymi parafiami.
 Nowe statuty obu bractw bar-
dziej usprawniły ich działalność, 
zwłaszcza na polu  oświaty i kultu-
ry. Momentem zwrotnym w roz-
woju bractwa lwowskiego i wileń-
skiego było podniesienie ich przez 
patriarchę Jeremiasza II w 1588 r. 
do rangi bractw stauropigialnych. 
Bractwa te zostały bezpośrednio 
podporządkowane władzy patriar-
szej. Bractwa stauropigialne miały 
w Kościele prawosławnym wyjąt-
kową pozycję. Duchowni bractw 
stauropigialnych wznosili modli-
twy za patriarchów i im byli jurys-
dykcyjnie podporządkowani. 
 Bractwa jedynie od patriarchy 
otrzymywały rozporządzenia, roz-
strzygnięcia sądowe i błogosła-
wieństwa. Prawa stauropigialne 
pozwalały bractwom na swobodne 
zarządzanie brackimi monastera-
mi, cerkwiami, szpitalami, drukar-
niami i szkołami. Przełożeni mona-
sterów musieli informować bra-
ctwa o swym wyjeździe z monaste-
ru, konsultować z nimi zmiany w 
życiu wewnętrznym klasztoru pod 
kątem ich zgodności z kanonami 
cerkiewnymi oraz wspólnie z bra-
ctwem nadzorować życie religijne 
wiernych. Bractwa informowały 

patriarchę o sytuacji w całym Kościele, nieporządkach w życiu cerkiew-
nym i o naruszeniu praw kanonicznych przez biskupów. Przedstawiciele 
bractw stauropigialnych mieli też prawo uczestnictwa w wyborze bisku-
pa, by katedrę obejmowali ludzie godni i odpowiedzialni za losy Kościoła. 

[c.d.n.]
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19 maja w Ełku odbyło się coroczne Walne Sprawozdawcze Zebranie 
Delegatów Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Me-
todego. 

 Ponad trzydziestu delegatów z siedemnastu kół terenowych zebrało 
się, aby podsumować działalność Stowarzyszenia za ubiegły rok. Spotka-
nie rozpoczęło się Boską Liturgią w cerkwi świętych apostołów Piotra 
i Pawła w Ełku, celebrowaną przez proboszcza parafii o. Łukasza Ławre-
szuka oraz o. Rafała Wawreniuka i o. diakona Piotra Makala. Następnie 
delegaci, jak też pozostali uczestnicy spotkania udali się do Ełckiego Cen-
trum Kultury, gdzie miał miejsce wernisaż wystawy fotografii „Moje mia-
sto. Moja cerkiew”. Wystawa ta, współfinansowana przez Urząd Miasta 
Ełk, przedstawia fotograficzną podróż po świętych miejscach prawosła-
wia w Polsce. Wiele z prezentowanych zdjęć to ujęcia z życia ełckiej para-
fii. Autorami prac są fotografowie związani z serwisem OrthPhoto oraz 
mieszkaniec Ełku - Paweł Różycki. Otwarcie wystawy zaszczycił swoją 
obecnością prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, który ciepło wypowia-
dał się o obecności prawosławnych w mieście oraz podejmowanych przez 
nich inicjatywach. Wernisaż zakończyło krótkie przedstawienie teatralne 
przygotowane przez dzieci uczęszczające na kursy języka rosyjskiego 
prowadzone przy ełckiej parafii przez członkinię Bractwa Natalię Ru-
bakha.
 Zasadnicza część spotkania miała miejsce Lepakach pod Ełkiem. 
Po  przemówieniu przewodniczącego Stowarzyszenia Bazylego Piwnika 
oraz prezentacji multimedialnej podsumowującej działalność Stowarzy-
szenia i prowadzonych przez nie placówek, jednogłośnie przyjęto spra-
wozdania za ubiegły rok. Spotkanie zakończyło się wręczeniem zasłużo-
nym członkom Bractwa Orderów Świętych Braci Sołuńskich. 

Walne Zebranie Bractwa 

BRACTWO CiM
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Decyzją Zarządu Głównego Złoty 
Order przyznano: Janowi Bołtro-
miukowi, Jerzemu Maleszewskie-
mu, Andrzejowi Plewie, Halinie 
Malesiak i Lucji Nimierowicz.

Srebrnym Orderem odznaczono: 
Annę Górską, Leona Gierasimiuka 
i Pawła Kateszczenko.

 Na zakończenie spotkania ełcki 
bratczyk i poeta - Paweł Kateszczen-
ko odczytał jeden ze swoich naj-
nowszych wierszy.

fotografie: Marcin Abijski

Serdecznie dziękujemy 
działaczom Koła Terenowego 
Bractwa św. św. Cyryla i 
Metodego w Ełku, szczególnie 
jego przewodniczącej - Hali-
nie Malesiak, za wspaniałe 
przygotowanie spotkania 
i przyjęcie delegatów.
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WALNE ZEBRANIE BRACTWA ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO

Cerkiew
Złociste kopuły, krzyże w słońca promieniach
I dzwon, co swym dźwiękiem dusze nam odmienia,
On na modlitwę serca nasze budzi
On woła: „Przyjdźcie!” Woła wszystkich ludzi.
Dzwon nas zaprasza, więc chodzimy ku niemu
By złożyć pokłon Bogu Prawdziwemu.
Cóż może innego dusze nam odmienić
Jak zapach kadzidła, ciepło świec płomieni.
Anielski śpiew chóru wysoko z balkonu,
Któremu wtóruje tylko bicie dzwonów.
Tu Matka Najświętsza rozpościera ręce
I cieszy się bardzo, gdy nas coraz więcej.
Pan Jezus na tronie po Ojca prawicy
Próśb wysłuchuje swej Matki Dziewicy.
A Ona wciąż prosi o łaski dla ludzi,
Których czasami i grzech ze snu budzi.
Ona wyprosi łaski dla każdego
Kto sercem wielbi Boga Jedynego
A wszyscy święci przed Tronem klękają
I swą modlitwą Pana uwielbiają.
Więc z wiarą w sercu klęknijmy u progu
I krzyżem na ciele podziękujmy Bogu
Za łaskę istnienia i za zdrowe nogi,
Które nas przywiodły w tej świątyni progi.
Bo Jezus powiedział, o tym wiecie sami
„Gdzie dwóch lub trzech w imię moje tam ja między wami”.
To są ważne słowa i z nich nauki płyną
I niech będą światłem nadziei rodzinom.
Że cerkiew to nie tylko mury i ikony,
To rodzina i dom Bogiem uwielbiony.
To rodzice, co serce dzieciom swoim dają,
Razem do modlitwy wieczorem klękają.
Rodzina – Mała Cerkiew – lecz jakże prawdziwa,
Bo ona w łaski boże najbardziej opływa.
Cerkiew zawsze wiernym otworzy podwoje,
Bo tam gdzie skarb twój, tam i serce twoje.

Paweł Kateszczenko
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Wyjazd do Wilna

W dniach 25-27 maja przewodniczący kół terenowych Stowarzyszenia 
oraz bratczycy z całej Polski odwiedzili Litwę. Kilkanaście osób miało 
możliwość zobaczyć Druskienniki, Wilno i Troki. Pierwszego dnia celem 
wycieczki było położone wśród lasów sosnowych nad Niemnem, piękne, 
słynące z leczniczych wód mineralnych miasteczko Druskienniki. Pani 
przewodnik pokazała bratczykom najatrakcyjniejsze zakątki miasta, 
mieliśmy też możliwość odwiedzić zabytkową, wzniesioną w 1865 r., 
drewnianą cerkiew Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość”. 
Otwarcie sezonu letniego w Druskiennikach, które miało miejsce akurat 
w dniu naszego przyjazdu, dostarczyło bratczykom wielu atrakcji.
 Kolejny dzień wycieczki – 26 maja, poświęcony był zwiedzaniu Wilna. 
Stolica naszych sąsiadów to stare, piękne miasto, którego historia nieod-
łącznie związana jest z Polską. Wilno w swoim bogactwie oferuje tak wie-
le do obejrzenia, że jeden dzień to zdecydowanie za krótko. Nasz prze-
wodnik starał się jednak pokazać najpiękniejsze miejsca położone w ob-
szarze starego miasta oraz dzielnicy Zarzecze. W obrębie starego miasta 
przenikają się ślady różnych wyznań. Nas najbardziej interesowały 
oczywiście przepiękne stare cerkwie. Miasto zaczęliśmy zwiedzać od 
Ostrej Bramy. Następnie odwiedziliśmy znajdujący się w pobliżu mona-
ster i cerkiew Świętego Ducha. Później udaliśmy się do cerkwi św. Miko-
łaja Cudotwórcy. Odwiedziliśmy też cerkiew św. Paraskiewy (Piatnicka) 
oraz kilka innych świątyń. Mieliśmy możliwość zwiedzić odbudowany 
kilka lat temu zamek Wielkich Książąt Litewskich i Uniwersytet Wileński. 
Przewodnik pokazał nam domy Słowackiego i Mickiewicza oraz urokliwe 
zaułki miasta. Punktem obowiązkowym była też piękna katedra św. Anny. 
 Po obiedzie bratczycy zbierali siły na kolejny dzień. Niedzielę rozpo-
częliśmy Boską Liturgią w cerkwi Świętego Ducha.  W drodze powrotnej 
do Białegostoku odwiedziliśmy zamek w Trokach. Wyjazd był doskonałą 
okazją do integracji. Bratczycy wymienili się kontaktami oraz swoimi re-
fleksami na różne tematy. Pan Jan Bołtromiuk umilił nam czas spędzony 
w autobusie swoimi opowieściami o świętych miejscach, które miał moż-
liwość odwiedzić podczas swoich podróży po świecie.  Czas wolny brat-
czycy spędzili na rozmowach i spacerach. Doskonała pogoda podczas ca-
łego wyjazdu sprawiła, że wszystkim dopisywały dobre humory.  

I.K.

„Wyjazd był doskonałą 
okazją do integracji. 
Bratczycy wymienili się 
kontaktami oraz swoimi 
refleksami na różne 
tematy.”
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WALNE ZEBRANIE BRACTWA ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO ORAZ WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII

25 kwietnia w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku w ramach 
Wszechnicy Kultury Prawosławnej wystąpił prof. Aleksander Mramor-
now z Moskwy, który wygłosił wykład pt. „Wielki Sobór moskiewski 
1917/1918 i jego recepcja współcześnie”.
 Wykładowca jest sekretarzem wydawnictwa dokumentów tego Sobo-
ru, którego postanowienia dotyczyły praktycznie wszystkich aspektów 
życia Cerkwi rosyjskiej na początku XX w. Wykład wzbudził żywe zainte-
resowanie słuchaczy, a dyskusja trwała jeszcze długo po jego zakończe-
niu.

15-19 czerwca na św. Górze Atos przebywała delegacja Stowarzyszenia 
Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Bazyli Piwnik, o. dia-
kon Piotr Makal oraz Marcin Abijski odwiedzili przede wszystkim mona-
ster Ksenofontos, z którego w przyszłym roku przybyć mają do Polski re-
likwie św. wielkiego męczennika Jerzego. Przełożony monasteru - ihu-
men Aleksy, ciepło wypowiedział się o inicjatywie Bractwa, podkreślając 
jej wymiar duchowy i misyjny. Spotkanie z o. Aleksym było spotkaniem z 
autentycznym atoskim monastycyzmem i duchowością. Jest on jednym z 
najbardziej szanowanych hagioryckich mnichów, nieustannie zaprasza-
nym na wykłady, prelekcje i spotkania.
 W czasie pobytu delegacji monaster Ksenofontos przeżywał wydarze-
nie wyjątkowe. Jeden z braci - pochodzący z Finlandii hierodiakon Dama-
skinos, przyjął postrzyżyny wielkiej schimy. Była to ogromna radość dla 
całej Góry Atos, bowiem kolejny człowiek przyjął „drugi chrzest”, wyrze-
kając się świata doczesnego i wstępując do zastępów anielskich. Na po-
strzyżyny przybył zaprzyjaźniony z monasterem Ksenofontos przełożony 
monasteru Pantokratora. W czasie Boskiej Liturgii, niezwykle świątecznej 

Wszechnica Kultury Prawosławnej

Wizyta na Atosie
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i uroczystej, wyjątkowo zabrzmiał 
hymn „Jelicy wo Christa kresti-
stiesia”, podkreślając tym samym 
symboliczny związek postrzyżyn 
z  chrztem. Liturgię śpiewem 
uświetnili prof. Ioannis Liakos - 
protopsalta katedry św. Grzegorza 
Palamasa w Salonikach oraz Mar-
cin Abijski. Po uroczystościach 
wszyscy zebrali się w reprezenta-
cyjnej sali monasteru, gdzie złożo-
no życzenia nowemu mnichowi 
oraz oficjalnie podziękowano na-
szej delegacji, z przewodniczącym 
Stowarzyszenia - Bazylim Piwni-
kiem na czele.
 Oprócz przystanku obowiązko-
wego - Kielii św. Mikołaja „Buraze-
ry”, gdzie od lat mieszka i trudzi się 
duchowo Polak - o. Gabriel, dele-
gacja odwiedziła także Kinot Góry 
Atos (organ zarządzający Republi-
ką Mnichów), gdzie w czasie kur-
tuazyjnego spotkania przedsta-
wiono Protowi o. Stefanowi (prze-
wodniczącemu tego organu) plany 
Stowarzyszenia dotyczące piel-
grzymki relikwii św. Jerzego.
 Ostatnim punktem wizyty był 
zaprzyjaźniony monaster Simonos 
Petras, z którego w 2014 r. przybyły 
do Polski relikwie św. rów. ap. Ma-
rii Magdaleny. Delegację przyjął 
przełożony monasteru o. Elizeusz 
wraz z dziekanem o. Gerwazym. 
Wspominali oni bardzo ciepło wi-
zytę w Polsce, przekazując po-
zdrowienia i błogosławieństwo 
Świętej Góry dla wszystkich wier-
nych w Polsce.

„W czasie delegacji 
monaster Ksenofontos 
przeżywał wydarzenie 
wyjątkowe. Jeden  
z braci - pochodzący  
z Finlandii hierodiakon 
Damaskinos, przyjął 
postrzyżyny wielkiej 
schimy.”
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NASZE PUBLIKACJE

„Akatyst do świętej mniszki Paraskiewy Serbskiej” jest 
drugą po „Akatyście Chwała Bogu za wszystko” publikacją liturgicz-
ną Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego 
przeznaczoną głównie do modlitwy indywidualnej. Tekstowi cer-
kiewnosłowiańskiemu towarzyszy przekład tesktu na język polski 
autorstwa o. Stanisława Stracha. Święta Paraskiewa (X/XI w.) należy 
do jednej z bardziej popularnych świętych prawosławnych. Lud wi-
dzi w niej patronkę małżeństw, domowego ogniska, a także źródeł 
i studni.

Akatyst można nabyć w wybranych kołach terenowych Bractwa jak 
też w sklepie internetowym sklep.cerkiew.pl
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Budowa pomnika – Ofiarom Bieżeństwa  
i Przywracającym Prawosławie  
w X wieku na Ziemi Podlaskiej

 Początek XX wieku przyniósł na świecie trudne chwile i tragedie dla lu-
dzi, którzy byli mieszkańcami naszej rodzimej ziemi podlaskiej. Świat 
wówczas ogarnęły działania wojenne, które przeistoczyły się w I wojnę 
światową. Nie ominęły one także terenów, które były zamieszkiwane przez 
naszych przodków. 
 Niestety, działania te odcisnęły się również piętnem na ich codziennym 
życiu. Spora część społeczeństwa, chroniąc swe życie, zmuszona była udać 
się na tułaczkę, która często stawała się trudną i daleką drogą. Drogą, z któ-
rej też nie wszyscy wrócili, gdyż musieli pozostać tam, gdzie ich los rzucił.
 Ci co wrócili, częstokroć po wieloletniej tułaczce, po ciężkich wojen-
nych i straszliwych rewolucyjnych przeżyciach – doznawali na swojej ziemi 
kolejnego szoku. Ten rodzinny skrawek ziemi, często nie był już ich włas-
nością. Zastawali w swoich domach innych mieszkańców, których z tego 
powodu nie dręczyło sumienie. Często zastana ziemia i chaty były spalone, 
domostwa rozgrabione lub zniszczone. 
 Los nie był łaskawy. Sytuacja zdawała się być beznadziejna. Wyzwalała 
jednak w powracających siły i poczucie godności w odbudowie swego życia. 
Prawosławna ludność, cierpiąc trudności starała się odnaleźć na swojej 
ziemi, gdyż była to ich ziemia, a oni tu byli od zawsze.
 Należy podkreślić, że wraz ze swoją pastwą, wracali duchowni Cerkwi 
prawosławnej. Nie były to lekkie powroty, gdyż nie zawsze chciano uznać 
ich za prawowitych właścicieli świątyń prawosławnych. Starano się rugo-
wać i umniejszać rolę duchowieństwa prawosławnego, a obiekty sakralne 
niszczyć - nawet całkowicie. 
 Możemy więc mówić o ciężkim losie zarówno parafian, jak i ich opieku-
nów duchowych, którzy wspólnie i często uporczywie musieli przywracać 
życie religijne oraz chronić swe świątynie.

Z ŻYCIA KÓŁ

BIAŁYSTOK  I
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Święto patronów Bractwa

 24 maja członkowie białostockiego Koła Terenowego nr 1 Bractwa 
św. św. Cyryla i Metodego spotkali się by uczcić patronów Bractwa.
 Świąteczne obchody rozpoczął molebien w soborze św. Mikołaja, 
sprawowany przez opiekuna duchowego Koła - ojca ihumena Sergiusza 
(Matwiejczuka). Ojciec Sergiusz we wzruszających słowach wysławiał 
Braci Sołuńskich, patronów nie tylko Bractwa, ale i Europy oraz prosił 
o dalszą opiekę dla sióstr i braci – członków Koła i całego Bractwa.
 Następnie zebrani przeszli do Centrum Kultury Prawosławnej na 
część artystyczną, którą przygotowała wraz z dziećmi pani Helena Dobosz 
- nauczycielka katechezy prawosławnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Bia-
łymstoku.
 Dzieci pięknie recytowały wiersze o Zmartwychwstaniu Pańskim, 
o miłości i opiece Bożej. Całość uświetniła utalentowana 10-letnia Patry-
cja, która przepięknie odśpiewała „Człowieczy los” Anny German. Zebra-
ni, zgodnie z tekstem pieśni, obdarzyli recytatorów i śpiewaczkę mnó-
stwem uśmiechów i gorącymi brawami. Równie gorące brawa uzyskał 
brat Piotr Kruk, który wspominając młode lata recytował własne wiersze.
 Długo jeszcze przy ciastkach i herbatce trwały rozmowy pełne reflek-
sji o tym, ile dobrego dla wschodniego chrześcijaństwa uczynili św. św. 
Cyryl i Metody, ale też o przemijających dniach, potrzebie wspólnych 
spotkań pełnych ciepła i serdecznych wzruszeń.

Alina Mikołajczuk

 Po blisko stuletnim okresie, na-
szym obowiązkiem jest przypomi-
nać o tamtych czasach, ażeby 
w  świadomości zbiorowej zacho-
wywana była pamięć o tych, jakże 
ciężkich przeżyciach. Stąd powsta-
ła idea budowy pomnika upamięt-
niającego wszystkie ofiary związa-
ne z okresem „bieżeństwa” oraz 
poświęcenia go także wszystkim 
tym, którzy przywracali na ziemi 
podlaskiej naszą świętą Wiarę Pra-
wosławną.

W związku z powyższym 
prosimy serdecznie wspomóc 
powstały komitet budowy 
pomnika m.in. w sposób 
finansowy wpłacając darowi-
zny na konto w PKO BP nr:

97 1020 1332 0000 
1202 1088 0781

Komitet Budowy Pomnika
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Eliminacje Konkursu Poezji Religijnej

 12 maja w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyły 
się już po raz czternasty organizowane przez Helenę Dobosz elimi-
nacje konkursu Poezji Religijnej.
 W konkursie, organizowanym z błogosławieństwa abp. białosto-
ckiego i gdańskiego Jakuba, wzięło udział 50 uczestników z różnych 
miejscowości Podlasia: Bielska Podlaskiego, Narwi, Hajnówki, Łomży, 
Moniek.
 Z ust dzieci i młodzieży rozległy się słowa pełne uniesień, sławiące 
Pana, Jego dzieła i ojczystą przyrodę. Słowa proste, słowa piękne, sło-
wa przejmujące. Z niejednych oczu rodziców, nauczycieli, przybyłych 
gości wycisnęły łzy wzruszenia.
 Komisja w składzie: ks. Andrzej Popławski, Halina Chodakowska, 
Danuta Olesiuk, Alina Wawrzyniuk i Anna Troc miała trudny orzech do 
zgryzienia, gdyż młodzi ludzie mówili pięknie, z ogromnym przeję-
ciem i zaangażowaniem. Po długich obradach ogłoszono wyniki. Wielu 
uczniów uzyskało wyróżnienia.

Laureatami w kategorii kl. 0-3 zostali:
1 miejsce: Nikola Holodok (Bielsk Podlaski) i Oliwia Rzepko (Narew)
2 miejsce:  Taisa Fionik i Martyna Gerez (Bielsk Podlaski)
3 miejsce:  Jan Lisowski, Julia Aleksiejuk i Zofia Piaseczna (Białystok)

Laureatami w kategorii kl. 4-6 zostali:
1 miejsce: Anna Iwaniuk, Nika Pawłowska oraz Maksym Kawecki (Bia-
łystok)
2 miejsce:  Julia Draniewicz – Białystok, Oliwia Poroc – Narew, Kalisa 
Petrowska (Białystok)
3 miejsce:  Gabriel Birycki (Białystok), Antonina Iwaniuk (Białystok), 
Aleksandra Just (Łomża).

Laureatami w kategorii Gimnazjum zostali:
1 miejsce:  Julian Iwanicki – (Mońki), Marek Kutuzow (Narew)  
2 miejsce:  Władysław Kutuzow (Narew)
3 miejsce:  Iwo Cyuńczyk, Natalia Sawicka (Białystok)

 Uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom. Była to duchowa 
uczta dla słuchaczy. Wsparcia konkursowi udzieliła Dyrekcja Szkoły 
Podstawowej nr. 5 w Białymstoku oraz Koło Terenowe nr 1 Bractwa św. 
św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.

Alina Mikołajczuk

BIAŁYSTOK I
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28 maja odszedł od nas śp. Mikołaj Pańkowski.
 Niezwykle aktywny i oddany członek naszej prawosławnej wspólnoty 
cerkiewnej inż. Mikołaj Pańkowski urodził się 01.09.1935 r. w Pańkach  
k/Kożan. Zdobył on zawód inżyniera geodety. Był niezwykle chwalony za 
ciężką pracę zawodową świadczoną w trudnych czasach, prowadząc pro-
cesy scaleniowe w regionie północno-wschodnim. Za swe osiągnięcia 
i trud był wielokrotnie nagradzany.
 Jako osoba nadzwyczaj blisko związana z Cerkwią, na miarę swoich sił 
i możliwości zawsze służył jej wielką pomocą i zaangażowaniem.
 Gdy w 1982 roku zaistniała możliwość powołania w Białymstoku sa-
modzielnej parafii pw. Wszystkich Świętych na Wygodzie – przystąpił on 
w sposób ofiarny do jej tworzenia i organizowania. Będąc wcześniej jed-
nym z inicjatorów takiego rozwiązania, od początku istnienia tej parafii 
zostaje wybrany długoletnim jej starostą. Funkcję tę pełnił bowiem nie-
przerwanie do momentu swego odejścia tj. przez 36 lat. Zawsze służył on 
swym doświadczeniem i rozwagą przy podejmowaniu wszelkich działań 
parafialnych, nawet tych trudnych. Za swą działalność na niwie cerkiew-
nej był także wielokrotnie nagradzany i wyróżniany nagrodami cerkiew-
nymi.
 Poznaliśmy go również jako aktywnego i oddanego członka Stowarzy-
szenia Bractwa Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Gdy zaczęto 
tworzyć białostockie struktury Bractwa poprzez założenie odrębnego 
koła (2005 r.), należał on do jego współtwórców.  Uczestniczył zawsze 
w pracach Bractwa - spotkaniach, pielgrzymkach, inicjatywach. Jego głos 
był brany pod uwagę i jak zawsze dawał impuls do aktywnych poczynań 
białostockiego koła Bractwa.
 Jego odejście jest wielką stratą dla naszej Cerkwi i dla całego naszego 
środowiska.

Wiecznaja Jemu Pamiat’!
Aleksy Mularczyk

Mikołaj Pańkowski, pierwszy z prawej, podczas zebrania wyborczego Koła 21.11.2017 r.

Pamięci śp. Mikołaja 
Pańkowskiego
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BIAŁYSTOK I

Spotkanie członków i sympatyków  
Koła Terenowego Nr 1

22 kwietnia odbyło się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymsto-
ku spotkanie członków i sympatyków Koła Terenowego Nr 1 Bractwa 
św. św. Cyryla i Metodego. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością opie-
kun duchowy Koła, ojciec ihumen Sergiusz (Matwiejczuk).
 Na początku uczestnicy odśpiewali hymn Chrystos Woskresie, po 
czym głos zabrał przewodniczący koła Mikołaj Nazaruk i przedstawił pro-
pozycje działań na najbliższy kwartał tego roku.
 Oto najważniejsze propozycje z tego planu:
• uczczenie święta patronów Bractwa św. św. Cyryla i Metodego (maj).
• integracyjne spotkanie w parafii w Topilcu (czerwiec).
• pielgrzymka do Warszawy na Święto Marii Magdaleny (sierpień).
• 2-dniowa pielgrzymka do Wilna (sierpień).
 Następnie udzielono głosu bratu Aleksandrowi Sołowianowiczowi, 
który zaprezentował multimedialną prelekcję na temat „Historia miasta 
Białegostoku w fotografii, w latach 1865-2014”.
 Prezentację rozpoczynała historia herbu Białegostoku. Potem nastę-
powały zdjęcia ilustrujące kolejne okresy historii miasta, które prelegent 
dosyć szeroko omawiał i komentował. Fotografie dotyczyły budowli, 
obiektów religijnych, dróg, ulic i mostów.
 Niektórzy uczestnicy rozpoznawali miejsca, ulice, budynki i dodawali 
komentarze oraz zadawali pytania prelegentowi. Wszyscy z ogromnym 
zainteresowaniem śledzili zmiany jakim ulegało miasto - jak zmieniały 

się nazwy ulic, jak zmieniały się 
parki, place, otoczenie rzeki Białej, 
jakie hotele, zakłady, fabryki znika-
ły z mapy miasta, co nowego poja-
wiało się na ich miejscu.  
 Brat Aleksander przygotował 
bardzo dużo ciekawych materia-
łów, ale największym zaintereso-
waniem cieszyły się zdjęcia ilu-
strujące historię obiektów sakral-
nych, np. nieistniejącego już sobo-
ru Woskresieńskiego, cerkwi 
Zaśnięcia NMP obok koszar przy 
dworcu kolejowym, starej Synago-
gi, a także kirchy ewangelickiej.
 Czas nie pozwolił, by prelegent 
mógł zaprezentować wszystkie 
przygotowane materiały, jednak 
wystąpienie było tak ciekawe me-
rytorycznie, że słuchacze oklaska-
mi nagrodzili brata Sołowianowi-
cza za jego trud.
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BIAŁYSTOK II

„Znaki Czasów Ostatecznych”  
oraz prezentacja książki

1 kwietnia w Białostockim Kole nr 2 odbyło się spotkanie poświęcone 
tematowi: „Znaki Czasów Ostatecznych” oraz prezentacji książki dla 
młodzieży rosyjskiej pisarki Julii Wozniesienskiej pt.: „Droga Kasandry 
albo przygoda z makaronami” w przekładzie Anny Stano.
 Z zagadnieniem czasów ostatecznych zapoznał zgromadzonych opie-
kun duchowy bractwa o. Piotr Pietkiewicz, który na podstawie tekstów 
biblijnych, omówił poszczególne symptomy zbliżania się końca świata. 
Ojciec Piotr podzielił się także refleksjami towarzyszącymi wydaniu pre-
zentowanej książki. W jego ocenie, na rynku wydawniczym naszej Cerkwi 
dostrzegalny jest brak książek przeznaczonych dla młodzieży. Dlatego 
postanowił on parę lat temu znaleźć taką pozycję, która odpowiadałaby 
zainteresowaniom nastolatków i zawierałaby w sobie trochę fantastyki 
oraz akcji przygodowej, ale nawiązującej do wartości chrześcijańskich 
w duchu prawosławnym. W wyborze odpowiedniej pozycji pomogła mu 
w tym p. Anna Stano, która następnie zajęła się przekładem tekstu z języ-
ka rosyjskiego.
 W swoim wprowadzeniu o. Piotr stwierdził, że książka „Droga Kasan-
dry albo przygoda z makaronami” w interesujący i atrakcyjny dla mło-
dzieży sposób podejmuje polemikę z zagrożeniami świata świeckiego, 
który istnieje obecnie. Mimo, że jest to fikcja literacka, to zawiera wiele 
wątków jak najbardziej możliwych zdarzeń, których doświadczają w swej 
codzienności młodzi ludzie. 
 Do zainteresowania się tą książką zachęciła następnie w swoim wystą-
pieniu p. Anna Stano, która przybliżyła kulisy pracy nad tłumaczeniem 
tekstu oraz niektóre wątki dotyczące historii przygód Kasandry zawar-
tych w książce, czym rozbudziła niesamowitą ciekawość słuchaczy. Efek-
tem tego była długa kolejka chętnych do nabycia jej po zakończeniu pre-
zentacji.

 Spotkanie bractwa urozmaicił 
przepięknym śpiewem Zespół Ro-
dzinny Triada, który przedstawił 
kilka utworów ze swojej najnowszej 
płyty „Try Anhieły”. 
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BIAŁYSTOK II

Poświęcenie krzyża pamięci Arcybiskupa  
Jeremiasza na św. Górze Grabarce

12 maja, podczas XXXIX Paschalnej Pielgrzymki Młodzieży na św. Górę 
Grabarkę, po Boskiej Liturgii sprawowanej przez JE Wielce Błogosła-
wionego Sawę Metropolitę Warszawskiego i całej Polski oraz abp. Jaku-
ba, abp. Jerzego, abp. Grzegorza, bp. Warsonofiusza poświęcony został 
krzyż memorialny ku czci zmarłego rok temu śp. abp. Jeremiasza (An-
chimiuka).
 Inicjatywa upamiętnienia na św. Górze Grabarce osoby abp Jeremia-
sza pojawiła się w środowisku dawnej i obecnej młodzieży, która w ten 
sposób pragnęła docenić rolę jaką odegrał Władyka w procesie powsta-
wania i integracji ruchu bractwowego w Polsce.
 Realizacją tego pomysłu zajęło się Koło Bractwa św. św. Cyryla i Meto-
dego działające przy Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Bia-
łymstoku pod przewodnictwem Lucji Nimierowicz i Adama Musiuka 
wraz z duchowym opiekunem koła o. Piotrem Pietkiewiczem.
 Twórcą projektu jest architekt prof. Jerzy Uścinowicz. Krzyż wykonał 
metaloplastyk Mirosław Lewczuk, zaś realizacją całego pomnika zajęła 
się firma kamieniarska pod kierunkiem Wiesławy Niemyńskiej.

Osoby, które chciałyby 
przyłączyć się do grona 
ofiarodawców pomnika mogą 
dokonać wpłaty na konto:

Klasztor Prawosławny  
Śww. Marty i Marii  
na Św. Górze Grabarce  
17-330 Nurzec Stacja
z dopiskiem:  
krzyż dla Władyki
Nr konta: 54 8061 0003 0000 

9957 2000 0010
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Regionalny Festyn Dziecięcej Piosenki  
Mniejszości Narodowych „Śpiewajmy razem”

3 czerwca na placu przy Clubie „Badders” przy ul. W. Jagiełły 14 w Bia-
łymstoku odbył się Regionalny Festyn Dziecięcej Piosenki Mniejszości 
Narodowych „Śpiewajmy razem”. 
 Festiwal organizowany był przez Stowarzyszenie Bractwo św. św. Cy-
ryla i Metodego we współpracy z Parafią Wszystkich Świętych w Białym-
stoku. Główną ideą festiwalu jest nie tyle upowszechnianie śpiewu, 
co przede wszystkim podkreślenie różnorodności tradycji ludowych na-
szego regionu oraz silnych związków z kulturą białoruską, rosyjską 
i ukraińską.
 Uczestnikami festiwalu byli wychowankowie przedszkoli, uczniowie 
szkół, dzieci i młodzież z chórów parafialnych. Występujące osoby pre-
zentowały piosenki w języku białoruskim, ukraińskim i rosyjskim. 
Uczestnicy poprzez swoje występy promowali kulturę Podlasia, pozna-
wali bogactwo folkloru, tradycji i zwyczajów Ziemi Podlaskiej. Ponadto 
festiwal przyczynił się do podniesienia poziomu integracji, tolerancji 
i  akceptacji mniejszości narodowych. Za udział w festiwalu dziecięcej 
piosenki mniejszości narodowych „śpiewajmy razem” wszyscy uczestni-
cy otrzymali nagrody rzeczowe.
 Celem zadania „Śpiewajmy razem” – regionalny festiwal dziecięcej 
piosenki mniejszości narodowych jest dążenie do ochrony, zachowania 
i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych województwa 
podlaskiego. Po zakończeniu części oficjalnej odbył się poczęstunek.

BIAŁYSTOK II

Impreza została dofinansowana ze środków Województwa Podlaskiego.
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Pielgrzymka do Drohiczyna

17 czerwca Bractwo św. św. Cyryla i Metodego KT w Biel-
sku Podlaskim zorganizowało pielgrzymkę autokarową 
do Drohiczyna. W drodze powrotnej zwiedzono cerkiew 
w Słochach Annopolskich i Boćkach.

Piknik Organizacji Pozarządowych  

24 czerwca na Pikniku Organizacji Pozarządowych w Bielsku Podlaskim Bractwo św. św. Cyryla i Metodego Koło 
Terenowe w Bielsku Podlaskim zaprezentowało swoje wyroby rękodzieła regionalnego, a stoisko wraz z rodziną 
odwiedził burmistrz miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski.

BIELSK PODLASKI
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13 maja  w siedzibie Bractwa odbyło się spotkanie członków Stowa-
rzyszenia z grupą miejscowych prawosławnych poetów. 
 Swoją obecnością zaszczycili i zaprezentowali utwory: Andrzej 
Stepaniuk, Andrzej Salnikow, Jan Kiryziuk, Eugenia Martynowicz 
i Zofia Saczko. Na co dzień są związaniu z Ziemią Bielską. Utwory piszą 
w języku białoruskim, ukraińskim, rosyjskim, polskim i w lokalnym 
dialekcie – mową naszą, naszych ojców, dziadów i pradziadów. 
W przedstawionych utworach poeci przedstawiali wiersze o tematyce 
duchowej, sentymentalne a przede wszystkim o realnym, codziennym 
życiu ludzi ze Wschodniego Podlasia. Dorobek poetycki jest różnorod-
ny. U każdego z poetów jest widoczny indywidualny styl, pomimo że 
wszyscy opisują zarówno dobre jak i tragiczne chwile naszej społecz-
ności.

Michał Górski

 9 kwietnia z inicjatywy hajnow-
skiego koła terenowego Bractwa 
zapłonęły znicze na rondzie abp. 
Mirona (Chodakowskiego). W ten 
symboliczny sposób upamiętniono 
tragiczną katastrofę, w której zgi-
nął nasz biskup. Minęło już tyle 
czasu, a nam ciągle brak jego kazań 
i dobrych rad.
 30 kwietnia do parafii Narodze-
nia św. Jana Chrzciciela w Hajnów-
ce przywiezione zostały przez ko-
zaków dwie ikony: Przenajświet-
szej Bogarodzicy Trójrękiej oraz 
Carskich Męczenników z cząstecz-
kami relikwii. Bractwo zapewniło 
gościom obiad. Podczas spotkania 
opowiedzieli oni o powstających 
czasowniach i cerkwi pod wezwa-
niem Tabynskiej i Iwierskiej ikon 
Przenajświętszej Bogarodzicy. Bu-
dynki sakralne budowane są u źró-

BIELSK PODLASKI

HAJNÓWKA

Spotkanie z lokalnymi poetami

deł czterech rzek, w pobliżu miasta Wierchnieuralsk. Pieniądze za cegiełki 
– zapiski, przekazywane są na budowę cerkwi budowanej przez darczyń-
ców z całego świata.   Pielgrzymka z ikonami przemierza całą Europę.
 1 maja hajnowskie koło Bractwa po raz dziewiąty zorganizowało pie-
szą pielgrzymkę do monasteru w Zwierkach. Była to ciekawa alternatywa 
dla osób, które chciały w nietypowy sposób spędzić majówkę. Pielgrzym-
ka wyruszyła z Soboru św. Trójcy w Hajnówce i trwała dwa dni, a jej opie-
kunem duchowym był o. Marek Jurczuk. W całym przedsięwzięciu wzięło 
udział około 70 osób w zróżnicowanym wieku, co sprawiło, że nasz mały 
pochód stał się wielopokoleniowym wydarzeniem w mikroskali.
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HAJNÓWKA

 24 maja, w dzień pamięci na-
szych Patronów, jak co roku spot-
kaliśmy się w soborze, gdzie o. 
Marek Jurczuk odsłużył akatyst ku 
czci św. św. Cyryla i Metodego oraz 
molebien za członków Bractwa. 
Spotkanie zakończyło się intere-
sującymi rozmowami przy poczę-
stunku. Miłym zaskoczeniem był 
fakt, iż osoby, które od dawna już 
nie mieszkają w pobliżu Hajnówki 
w dalszym ciągu chcą pomagać w 
rozwoju naszego Koła. Ta wiado-
mość przepełniona lojalnością, 
napełniła wszystkich dumą, bo-
wiem była swoistym medalem za 
nasz trud, który każdego dnia 
wkładamy w przyświecające nam 
idee. 

 28 maja o godz. 14.00 z Soboru 
św. Trójcy wyruszyła XXI piel-
grzymka do Krynoczki. Brali w niej 
udział pielgrzymi z trzech parafii. 
Po krótkiej modlitwie, na czele z o. 
Markiem Jurczukiem wyruszyli-
śmy do cerkwi pod wezwaniem 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 
gdzie czekał na nas o. Jan Romań-
czuk wraz z wiernymi. Ten przy-
stanek był niesamowicie ważny dla 
wszystkich, ponieważ pomodlili-
śmy się przy grobie o. Leonida 
Szeszko, który dla wielu był wzo-
rem pielgrzyma. O nasze bezpie-
czeństwo w drodze na Krynoczkę 
dbała hajnowska policja, za co je-
steśmy niezmiernie wdzięczni. 

W modlitewnym nastroju dotarli-
śmy na miejsce. W tym roku w pie-
szej pielgrzymce brało około 100 
osób. Po nabożeństwie, które od-
służył JE Biskup Hajnowski Paweł 
nastąpiło spotkanie bratczyków 
z Hajnówki i Bielska Podlaskiego.
 Wartym uwagi jest też rozwój 
naszej przyparafialnej biblioteki, 
w której mamy już ponad 1000 wo-
luminów, które chętnie wypoży-
czają 84 osoby. Serdecznie zapra-
szamy do odwiedzenia salki bra-
ctwa po każdej służbie i zapozna-
nia się z naszymi zbiorami.

Lucyna Ruszuk
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LUBLIN

„Wschodniosłowiańskie dziedzi-
ctwo kulturowe Lublina” to trzy-
dniowy festiwal, którego III edy-
cja odbyła się w dniach 15-17.06. 
2018 roku (piątek – niedziela) 
w Lublinie. 
 Współorganizatorem tego wyda-
rzenia było Koło Terenowe w Lubli-
nie Bractwa św. św. Cyryla i Meto-
dego. Analogicznie do poprzednich 
edycji każdego dnia zaprezentowa-
no wschodniosłowiańskie dziedzi-
ctwo kulturowe Lublina z innej 
perspektywy:
• SŁOWO – historycznej
• OBRAZ – ikonograficznej
• ŚPIEW - muzycznej.
 Lublin od początków swego  
istnienia był miastem wielu naro-
dowości, religii i kultur, czego  
wyrazem jest bogate dziedzictwo 
materialne i duchowe. Jednym z 
istotnych komponentów wielokul-
turowości Lublina jest jego dziedzi-
ctwo wschodniosłowiańskie, stano-
wiące pomost kulturowy pomiędzy 
Wschodem i Zachodem Europy. 
 W roku 2018 przypadają dwie 
ważne rocznice: 100-lecie odzy-
skania niepodległości przez Polskę, 
a także 600-lecie powstania uni-
kalnych wschodniochrześcijań-
skich fresków w kaplicy Trójcy 
Świętej na Zamku Lubelskim. 
Z tego powodu organizatorzy festi-
walu zaprezentowali wschodnio-
słowiańskie dziedzictwo kulturowe 
naszego miasta w kontekście tych 
ważnych wydarzeń

Dzień I
 SŁOWO to motyw przewodni 
pierwszego dnia festiwalu w piątek 
15 czerwca 2018 r. Głównym wyda-

O bogactwie i pięknie Prawosławia w Lublinie po raz trzeci

rzeniem tego dnia była konferencja popularno-naukowa pt. „Autokefa-
liczne prawosławie w odrodzonej II Rzeczpospolitej”, która odbyła się 
w głównej sali Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim. Na kon-
ferencję złożyły się cztery wykłady: 
-  Prof. dr. hab. Stefana Dudry (Uniwersytet Zielonogórski) pt. „Odrodzo-

ne państwo polskie wobec Cerkwi Prawosławnej w latach 1918-1925"
-  Dr. hab. Jerzego Grzybowskiego (Uniwersytet Warszawski) pt. „Sylwet-

ka generała brygady Wojska Polskiego arcybiskupa Sawy (Sowietowa) – 
duszpasterza i żołnierza"

-  Ks. dr. Anatola Szymaniuka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna 
w Warszawie) pt. „Autokefalia Kościoła Prawosławnego w Polsce"

-  Dr. Jana Sęka (Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie) pt. 
„Prawosławni i losy emigracji polskiej po II wojnie światowej". 

 Tradycyjnie po konferencji w Kaplicy Trójcy Świętej miała miejsce 
koncert pieśni prawosławnych w pięknym wykonaniu Chóru OKTOICH 
działającego przy Cerkwi Prawosławnej pw. św. św. Cyryla i Metodego we 
Wrocławiu oraz Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizo-
nu Wrocław pod dyrekcją ks. Grzegorza Cebulskiego.
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Dzień II
 OBRAZ to lejtmotyw drugiego dnia festiwalu w sobotę 16 czerwca 2018 
roku. Temat wiodący drugiego dnia to „Freski w kaplicy Trójcy Świętej na 
Zamku Lubelskim jako inspiracja w praktyce ikonograficznej”. Pierw-
szym wydarzeniem tego dnia był wykład pt. „Ikonografia Bogurodzicy”, 
który poprowadził ks. prof. Jerzy Tofiluk, rektor Prawosławnego Semina-
rium Duchownego w Warszawie. Wykład odbył się w Centrum Diecezjal-
nym przy ul. Ruskiej 15 w Lublinie. 
 Kolejnym punktem programu były zajęcia studyjne w kaplicy Trójcy 
Świętej na Zamku Lubelskim pt. „Ikonograficzny kanon świątyni bizan-
tyńskiej i jego konkretyzacja w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubel-
skim”, które poprowadził dr Andrzej Frejlich, kustosz Kaplicy Zamkowej. 
 Po zakończeniu wykładów i przerwie na lunch odbyły się bardzo cie-
kawe zajęcia warsztatowe pt. „Sztuka pisania ikon – warsztaty dobrych 
praktyk w pisaniu ikon”, które poprowadzili: Rafał Wojewódzki i Anna 
Piasecka z Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim, 
najstarszej i najbardziej renomowanej tego typu szkoły w Polsce. Zajęcia 
odbyły się w Centrum Diecezjalnym przy ul. Ruskiej 15 w Lublinie.

Dzień III
 ŚPIEW wypełnił trzeci dzień festiwalu niedzielę 17 czerwca 2018 r. Temat 
wiodący trzeciego dnia festiwalu to: „Wyśpiewać chwałę Bogu w hymnach 
prawosławnych i pieśniach patriotycznych”. 
 Pierwszym wydarzeniem dnia była Boska Liturgia w Cerkwi Katedral-
nej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, którą celebrowali:  JE abp 
Abel, ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz JE abp Jerzy, ordy-
nariusz Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej i ordynariusz Wojska Pol-
skiego. 
 Po zakończeniu Boskiej Liturgii nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie 
tablicy pamiątkowej ku czci generała brygady Wojska Polskiego arcybi-
skupa Sawy (Sowietowa) – biskupa lubelskiego w latach 1932-1937, głów-
nego bohatera III edycji festiwalu. 

 Wieczorem w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie miał 
miejsce uroczysty koncert galowy. W wypełnionej po brzegi sali filharmo-
nii wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Sławomir Żurek z Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na koncercie galowym 
wystąpili czterej renomowani wykonawcy:

• Chór Cerkwi Katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie,

•  Męski Chór Wojskowy „Stratos” pod dyrekcją ks. mgr kpt. Łukasza 
Goduna,

• Chór „Chołmszczyna” Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej,

• Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

LUBLIN

Materiały audio i video z ostatniej 
edycji festiwalu można znaleźć na 
stronie www.likp.pl.
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Resume
 Głównym celem festiwalu jest promocja prezentacja i piękna Prawosławia 
w  środowisku zewnętrznym. Wysoka frekwencja i zaangażowanie uczestników 
III edycji tej udanej imprezy pokazują, że organizatorom udało się ten cel znakomi-
cie wypełnić. 
 Należy nadmienić, że obok Bractwa CiM tą prestiżową imprezę współorganizo-
wali: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Prawosławny Ordynariat Wojska 
Polskiego, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Urząd do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, a także Muzeum Lubelskie i Filharmonia im. Henryka 
Wieniawskiego w Lublinie. Festiwal został zrealizowany dzięki wsparciu Miasta 
Lublin, Województwa Lubelskiego, Fundacji Ekumenicznej "Tolerancja" oraz Fun-
dacji Niepodległości.
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POZNAŃ

Konkurs czytania w języku  
cerkiewnosłowiańskim

25 marca w poznańskiej parafii odbył się organizowany przez Koło 
 Terenowe Bractwa konkurs czytania w języku cerkiewnosłowiańskim. 
 Wstępem do konkursu były dwie prelekcje na temat języka i jego hi-
storii oraz krótka dyskusja na temat znaczenia j. cerkiewnosłowiańskiego 
zarówno w życiu religijnym, jak i świeckim. Zawodnicy startowali 
w dwóch grupach wiekowych: 3 osoby w kategorii młodzieżowej i 4 w ka-
tegorii dorosłych. Jury składające się z o. mitrata Pawła Minajewa oraz 
wieloletniej dyrygentki p. Niny Borowiak przysłuchiwało się czytaniom 
oraz służyło konstruktywną krytyką. Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody książkowe. Koło Terenowe Bractwa CiM w Poznaniu planuje uczy-
nić konkursy języka cerkiewnosłowiańskiego regularną imprezą.
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WARSZAWA

24 maja w Kaplicy św. św. Cyryla 
i  Metodego w Centrum Kultury 
Prawosławnej uroczyście święto-
wano dzień świętych Braci Sołuń-
skich - Cyryla i Metodego. 
 Liturgię w tym dniu celebrował 
JE Metropolita Sawa w asyście wi-
kariusza Kijowskiej Metropolii bi-
skupa Biełogorodskiego Sylwestra, 
rektora Kijowskiej Akademii Du-
chownej i Seminarium oraz bisku-
pa hajnowskiego Pawła i licznego 
duchowieństwa. W homilii wygło-
szonej podczas Boskiej Liturgii Jego 
Eminencja Metropolita Sawa pod-
kreślił wielkie znaczenie misji św. 
Cyryla i Metodego na terenie ziem 
Wiślan i Polan na przełomie IX i X 
wieku oraz bogactwo kultury du-
chowej i intelektualnej, które św. 
Równi Apostołom Cyryl i Metody 
oraz ich uczniowie pozostawili dla 
narodów słowiańskich i Europy. 

Święto Braci Sołuńskich – św. św. Cyryla i Metodego w Warszawie

 Po zakończeniu św. Liturgii i mnogoletstwijach, Jego Eminencja wyra-
ził podziękowania biskupowi biełogrodskiemu Sylwestrowi, który prze-
bywał w Polsce w związku ze sprawami dotyczącymi nawiązania współ-
pracy naukowej pomiędzy Kijowską Akademią Duchowną i Seminarium 
a Chrześcijańską Akademią Teologiczną, życząc Bożej pomocy zarówno na 
płaszczyźnie naukowej współpracy jak i pokoju, i jednomyślności dla  
Narodu Ukraińskiego w celu zażegnania wszelkich podziałów. Biskup 
Sylwester dziękując Metropolicie za wspólną modlitwę i możliwość wspól-
nego przeżywania święta, pozdrowił Jego Eminencję z jego jubileuszami 
20-lecia na katedrze metropolitalnej oraz 80-lecia urodzin, życząc wielu 
Bożych łask, zdrowia oraz długich lat życia, podkreślając, jak bardzo Jego 
Eminencja jest osobą szanowaną i poważaną przez naród ukraiński.
 Po przemówieniach i pozdrowieniach głos zabrał Bazyli Piwnik,  
Archont Cerkwi Konstantynopola, Przewodniczący Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bractwo św. św. Cyryla i Metodego, który przekazał jubi-
latowi serdeczne pozdrowienia. Ta chwila była również okazją do odzna-
czenia za szczególne zasługi Złotym Orderem Świętych Braci Sołuńskich: 
ks. prot. Adama Misijuka - opiekuna duchowego Bractwa św. św. Cyryla 
i Metodego, ks. protoprezbitera Anatola Szydłowskiego oraz Jana Soro-
kosza.

Ks. Andrzej Baczyński
fot. Łukasz Troc
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Liturgia paschalna

W Tygodniu Paschalnym 12 kwietnia tradycyjnie w naszej szkole odbyła 
się paschalna modlitwa za całą społeczność szkolną. Świąteczną Boską 
Liturgię celebrował JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. 
Na zakończenie bp Andrzej zwrócił się z arcypasterskim słowem do zgro-
madzonych i serdecznie wszystkich pozdrowił. Po nabożeństwie wyko-
naliśmy pamiątkowe zdjęcie z biskupem.

Festiwal kultur

 Babka ziemniaczana, pierogi, słonina, a na deser domowej roboty 
drożdżówka – to tylko niektóre z pyszności przygotowanych przez naszą 
szkołę na stoisko kulturowe podczas XI edycji Festiwalu Kultur. Impreza 
ta odbyła się 24 kwietnia w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Białym-
stoku.
 W ramach festiwalu odbył się pokaz dziecięcych zespołów artystycz-
nych z naszego regionu. Uczniowie z Zespołu Szkół Niepublicznych św. 
św. Cyryla i Metodego zaśpiewali piosenki w języku białoruskim, rosyj-
skim i ukraińskim oraz zatańczyli tańce towarzyskie. Gościnne wystąpiła 
także młodzież z brzeskiego Liceum im. M. Maszerowa na Białorusi pre-
zentując piękne pieśni i tańce.
 Organizatorem tegorocznego Festiwalu Kultur była Szkoła Podstawo-
wa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku.  Impreza odbyła się pod 

SZKOŁA CiM
Karolina Chmur

patronatem Ministerstwa Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego, Woje-
wody Podlaskiego, Marszałka Wo-
jewództwa Podlaskiego, Prezyden-
ta Miasta Białegostoku oraz patro-
natami medialnymi: Telewizji Bia-
łystok, Radia Białystok, Kuriera 
Porannego, Twojej Telewizji Regio-
nalnej TTR i Wrót Podlasia. Celem 
uroczystości była prezentacja kul-
tury rodzimej oraz kultur mniej-
szości narodowych.
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Dzień rodziny

Śpiewem i tańcem dzieci z edukacji 
wczesnoszkolnej uczciły Dzień Ro-
dziny, który odbył się w naszej 
szkole 24 maja. Do zabawy zostały 
włączeni też rodzice. Andrzej Krej-
za przeprowadził dla nich szybki 
kurs tańca. Dzieci wręczyły rodzi-
com samodzielne wykonane upo-
minki.

V Miejski Konkurs Piosenki Rosyjskiej  
«Пусть музыка играет»

21 maja w Zespole Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Bia-
łymstoku odbyła się Gala Finałowa V Miejskiego Konkursu Piosenki Ro-
syjskiej «Пусть музыка играет» pod honorowym patronatem Prezyden-
ta Miasta Białegostoku, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Rektora Uniwer-
sytetu w Białymstoku i Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświato-
wego w Polsce.
 Na uroczystość przybyli uczestnicy wraz z nauczycielami i bliskimi. 
W spotkaniu z piosenką rosyjską wzięli udział honorowi goście: Bożena 
Dzitkowska - Wicekurator Oświaty, Andrzej Romańczuk - sekretarz Ro-
syjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Polsce.
 Podczas Gali Finałowej zostały ogłoszone wyniki konkursu. Laureaci 
otrzymali dyplomy oraz nagrody sfinansowane ze środków Prezydenta 
Miasta Białegostoku w ramach projektu pt. „V Miejski Konkurs Piosenki 
Rosyjskiej”. Statuetki muzyczne laureatom pierwszych miejsc ufundowa-
ło Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego, a na-
grodę główną - Zespół Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego.
 Uroczystość zwieńczył koncert w wykonaniu zdobywców pierwszych 
i drugich miejsc.

VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej

 W dniach 6-7 czerwca w Łodzi odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Pio-
senki Rosyjskiej. Profesjonalne jury zauważyło i doceniło nasze uczenni-
ce wśród 50 solistów z całej Polski. Dziewczęta mogą pochwalić się zna-
czącym sukcesem, gdyż Aleksandra Romaniuk (kl. III) zajęła III miejsce, 
a Maria Sawicka (kl. II) zdobyła wyróżnienie.
 Gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć artystycznych!
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Liturgiczne zakończenie roku szkolnego  
w brackiej szkole 

21 czerwca w Zespole Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego 
odprawiona została uroczysta Boska Liturgia wieńcząca rok szkolny. 
Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia, dyrekcja szkoły, grono 
pedagogiczne, rodzice i przede wszystkim uczniowe zebrali się wspólnie 
by podziękować Bogu za rok ciężkiej i wytężonej pracy.
 Nabożeństwo sprawowali: o. prot. Andrzej Misiejuk, o. prot. Włodzi-
mierz Misijuk, o. prot. Michał Czykwin – opiekun duchowy szkoły oraz 
o. diakon Piotr Makal. Chórem szkolnym dyrygowała Ala Kamieńska.
 Na zakończenie przewodniczący Zarządu Głównego Bazyli Piwnik 
oraz wiceprzewodniczący ZG Jan Smyk wręczyli Srebrne Ordery Świę-
tych Braci Sołuńskich o. prot. Andrzejowi Misiejukowi z matuszką Anną 
oraz Katarzynie Popławskiej, a o. Michał Czykwin otrzymał specjalne po-
dziękowania za opiekę duszpasterską od uczniów.
 Nagrodzeni orderami od lat wspierają działalność Bractwa. O. Andrzej 
z matuszką, będąc jednocześnie rodzicami uczniów naszej szkoły, czyn-
nie angażują się w jej życie, a kierowany przez matuszkę Annę zespół 
„Stebło” reprezentuje Bractwo w kraju i za granicą zdobywając nagrody 
i wyróżnienia. Redaktor Katarzyna Popławska znana jest wszystkim śle-
dzącym wydarzenia związane z Cerkwią w telewizji. Zarząd Główny po-
stanowił podziękować jej za wieloletnią pracę i otwartość. Nagrodzonym 
wszyscy zebrani zaśpiewali gromkie Aksios!

Zakończenie  
roku szkolnego  
klas gimnazjalnych  

21 czerwca w odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego klas 
gimnazjalnych oraz klas V – VII. 
 Zgodnie z tradycją uczniowie 
kończący edukację w murach na-
szej szkoły otrzymali na pamiętkę 
egzemplarz Biblii. 
 Życzymy wszystkim udanych 
wakacji!
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Zakończenie roku  
klas IV i edukacji 
wczesnoszkolnej

 Oto relacja zdjęciowa z uroczy-
stego zakończenia roku klas eduka-
cji wczesnoszkolnej i klas IV, które 
odbyło się 22 czerwca.

Wesołych Wakacji!

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 

 Z ogromną radością i dumą informujemy, iż zakończyły się Wojewódz-
kie Konkursy Przedmiotowe organizowane przez Podlaskiego Kuratora 
Oświaty w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018. 

Oto nasi laureaci i finaliści:
Abramiuk Mikołaj - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Rosyjskiego, Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Biało-
ruskiego
Bakumenko Justyna - Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Języka Rosyjskiego
Iwanowicz Szymon - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Informatyki 
Korsunskij Ivan - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Rosyjskiego, Finalista  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Biało-
ruskiego
Kościuczuk Natalia - Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Języka Rosyjskiego
Miczejko Eliasz - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Infor-
matyki 
Pawluczuk Aleksandra - Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z  Języka Rosyjskiego, Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Języka Białoruskiego
Romaniuk Antoni - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Infor-
matyki 
Sierocka Marlena - Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Informatyki
Sirocki Maciej - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matema-
tyki, Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, Laureat  
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki
Wasiluk Tomasz - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Infor-
matyki 

Wyniki Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez 
Podlaskiego Kuratora Oświaty w gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018. Jeste-
śmy bardzo dumni z osiągnięć naszych uczniów:

Zuzanna Bakier – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii
Aleksandra Łaszczewska - Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Języka Rosyjskiego
Weronka Kordiukiewicz - Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Języka Rosyjskiego
Igor Kordiukiewicz - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Matematyki i Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki
Jakub Golec - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii
Tomasz Fiedorczuk - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Informatyki
Ignacy Romaniuk - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Infor-
matyki

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY  
I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!
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Koziołek Matołek  
i muzyczne  
niespodzianki

24 kwietnia w przedszkolu wystą-
pili muzycy z Białostockiej Filhar-
monii z audycją muzyczną „Kozio-
łek Matołek i muzyczne niespo-
dzianki”. Podczas audycji dzieci 
poznały znaki muzyczne występu-
jące w świecie muzyki, instrumen-
ty muzyczne oraz różnice między 
całą nutą, ćwierćnutą i ósemką.

Wizyta w „Bochnie"

25 i 26 kwietnia najmłodsze grupy 
przedszkolaków, trzylatki i cztero-
latki, wraz z paniami odwiedziły 
piekarnię „Bochen”.  Dzieci dowie-
działy się o procesie pieczenia  
chleba i bułek. Smaczne pączki 
otrzymały ze sobą.

Piosenka Białoruska

27 kwietnia w Bielskim Domu Kul-
tury odbyły się Eliminacje Rejono-
we 45 Konkursu „Piosenki Białoru-
skiej” dla dzieci i młodzieży. Wy-
stąpiły dzieci wchodzące w skład 
zespołu „Lanok” zdobywając 
pierwsze miejsce.

PRZEDSZKOLE
BIELSK PODLASKI
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Zabawa na „Orliku”

Przedszkolaki korzystają czasami 
z pobliskiego „Orlika” profesjonal-
nego boiska znajdującego się przy 
Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 7 maja i 18 
czerwca pod fachowym okiem 
pana od gimnastyki ćwiczyły na 
boisku „Orlika”.

Pielgrzymka do Zwierek

14 maja wszystkie grupy przedszkolaków trzema autokarami wraz z opie-
kunami, udały się do swego patrona do monasteru zwierkowskiego. Opie-
kunem duchowym był ks. mitrat Jerzy Bogacewicz, który odsłużył nabo-
żeństwo dziękczynne przed relikwiami, przy czynnym udziale wszystkich 
pątników. Każdego namaścił świętym olejem, po uprzednim pocałowaniu 
relikwii. Jedna z sióstr monasteru w bardzo ciekawy i przystępny sposób 
przybliżyła życie św. młodzieńca Gabriela i jego męczeńską śmierć. 
Po uczcie duchowej dzieci udały się na słodki poczęstunek.

Eliminacje Centralne 
45 Konkursu „Piosen-
ka Białoruska”

18 maja w Bielskim Domu Kultury 
odbyły się Eliminacje Centralne 
45 Konkursu „Piosenka Białoruska”, 
podczas którego wystąpił zespół 
„Lanok”.

„Mama, tata i ja”

15 maja w Bielskim Domu Kultury 
odbył się XXVI Wojewódzki Festi-
wal Piosenki Przedszkolaków 
„Mama, tata i ja”. Były to eliminacje 
miejskie, w których udział wzięła 
Julianna Szczykowska ze swoją 
mamą przechodząc do dalszych 
etapów. W Białymstoku zajęły III 
miejsce w kategorii rodzinnej.
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Dzień Matki i Ojca

24 i 25 maja świętowano Dzień 
Matki i Ojca. Dzieci solidnie na-
pracowały się, aby godnie uczcić 
święto swoich najdroższych rodzi-
ców. Młodsze grupy popisywały się 
w czwartek, starsze zaś w piątek. 
Były występy, prezenty i wspólny 
poczęstunek. Nie zabrakło łez ze 
wzruszenia i radości.

„Lanok” w Szczytach

W niedzielne popołudnie 27 maja 
dzieci z zespołu „LANOK” wystąpiły 
w Centrum Edukacji i Promocji 
Kultury Białoruskiej w Szczytach 
podczas Majowych Sustrecz.

II Edycja Międzynarodowego Festiwalu  
„Pod opieką Bogurodzicy”

3 czerwca roku przedszkolaki „Lankowe” wystąpiły podczas 
II Edycji Międzynarodowego Festiwalu „Pod opieką Bogurodzi-
cy”. Widownia Bielskiego Domu Kultury była wypełniona po 
brzegi. Było dużo zaproszonych gości: władze samorządowe, dy-
rektorzy szkół, duchowieństwo na czele z arcybiskupem biel-
skim Grzegorzem. Dzieciom przyzwyczajonym do występów 
wcale to nie przeszkadzało. Swymi anielskimi głosami wychwa-
lały Najświętszą Bogurodzicę tak jak potrafiły najlepiej. 
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Dzień Dziecka 

4 czerwca z okazji Dnia Dziecka za-
witały do przedszkola dmuchawce. 
Wszystkie dzieci wyhasały się do 
woli.

Kino sferyczne  

8 czerwca dzieci miały w przedszkolu nie lada atrakcje. Przyjechało kino 
sferyczne z Białegostoku. Jest to wielka kapsuła, do której przedszkolaki 
wchodziły wraz ze swymi opiekunami, aby zanurzyć się w świat bajkowy 
pod kątem 360 stopni - 3D. Radości było co nie miara. Sufit i ściany kapsuły 
stanowiły ogromny ekran, co spowodowało niesamowity efekt.

Uroczyste pożegnanie sześciolatków

20 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie sześciolatków. Etap beztro-
skiego życia zostaje zamknięty. Dzieci wyfruwają spod skrzydeł pań 
z przedszkola, często drugich mam. To tutaj panie nieraz wycierały łezki, 
brały na kolana, pocieszały. Po powitaniach, części artystycznej,  podzięko-
waniach, wręczeniu prezentów i dyplomów był słodki poczęstunek.

Grupa Atre-Muza 

7 czerwca w przedszkolu byli mu-
zycy z grupy Atre-Muza, którzy 
wprowadzili dzieci w świat muzyki 
irlandzkiej. Dzieci razem z muzy-
kami odwiedziły Zieloną Wyspę, 
czyli Irlandię. Piosenki i melodie 
prezentowane w trakcje audycji za-
chęcały dzieci do wspólnej zabawy, 
śpiewania i poznawania kultury 
muzycznej. 

Przegląd amatorskich 
zespołów „AFISZ”

13 czerwca w Bielskim Domu Kul-
tury odbył się przegląd amator-
skich zespołów „AFISZ”. Przed-
szkolaki uczęszczające na zajęcia 
z  teatrologii wystąpiły ze sztuką 
 teatralną „Kozucha Kłamczucha”. 
Czworo dzieci za role indywidualne 
otrzymało bony upominkowe do 
pijalni czekolady. Wszystkie dzieci 
zagrały bardzo ładnie.
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Marsz na rzecz autyzmu

4 kwietnia nasze przedszkole wzięło udział w marszu na rzecz autyzmu. 
Marsz został zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wycho-
wawczy w Hajnówce. Uczestnicy marszu spotkali się pod ośrodkiem. 
Wszystkich przybyłych gości serdecznie powitała pani dyrektor Lucyna 
Wawreszuk. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli ulicami naszego mia-
sta w kierunku amfiteatru, mieszczącego się w hajnowskim parku, gdzie 
powitał nas serdecznie pan Burmistrz Jerzy Sirak. Po powitaniach nastą-
piła część artystyczna, podczas której dzieci tańczyły i świetnie się bawiły. 
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i miłą atmosferę.  

PRZEDSZKOLE
HAJNÓWKA

Konkurs patriotyczny

18 kwietnia troje naszych przed-
szkolaków reprezentowało nas 
podczas konkursu zorganizowane-
go przez Przedszkole nr 3 w Haj-
nówce. Był to konkurs pod hono-
rowym patronatem Burmistrza 
Miasta Hajnówka pana Jerzego Si-
raka. Konkurs zorganizowany zo-
stał w setną rocznicę Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Ser-
decznie gratulujemy Piotrusiowi, 
Anastazji oraz Maksymilianowi 
przepięknej recytacji i występu. 

Niebieska Lekcja

20 kwietnia gościliśmy w Niepub-
licznym Przedszkolu „Mini – Mini” 
w Hajnówce. Zostaliśmy zaprosze-
ni na warsztaty pt. „Niebieska Lek-
cja”, w ramach obchodów Miesiąca 
Świadomości Autyzmu. Nasze 
Przedszkolaki miały możliwość 
przejść i oczywiście zdać wszela-
kie testy, polegające na rozbawie-
niu ciała, m.in. test dziwnego do-
tyku, test super kwaśnego smaku, 
test sokolego wzroku, test nad-
wrażliwości słuch. Dziękujemy 
serdecznie za możliwość przeżycia 
wspaniałego doświadczenia. Stwo-
rzyliście wspaniałe miejsce dla 
tych, którzy tego potrzebują. Gra-
tulujemy Wam i życzymy dalszych 
sukcesów!

Dzień Ziemi

23 kwietnia obchodziliśmy w na-
szym przedszkolu Dzień Ziemi. 
Z tej okazji większość dzieci przy-
szła do przedszkola ubrana w nie-
bieskie lub zielone bluzeczki. Wy-
chowawczynie zrobiły mini wykład 
na temat dbania o naszą planetę, 
dzieci śpiewał piosenki, słuchały 
wierszy, wykonywały prace pla-
styczne.... oczywiście wszystko 
związane z dbaniem o nasze oto-
czenie, środowisko, Ziemię.
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„Kotylion  
dla Niepodległej”

24 kwietnia dwójka naszych 
przedszkolaków wraz z panią Ma-
rzeną Lubowicką brała udział 
w uroczystym rozstrzygnięciu kon-
kursu „Kotylion dla Niepodległej". 
Gratulujemy grupie Starszaków, 
która na potrzeby konkursu wyko-
nała samodzielnie piękny kotylion. 
W podziękowaniu otrzymaliśmy 
dyplom i piękne prezenty, za które 
serdecznie dziękujemy organiza-
torom konkursu.

Sala „Ognik”

11 maja przedszkolaki odwiedziły salę Ognik. Dzieci 
oglądały filmik instruktażowy postępowania w razie 
pożaru, zapoznały się ze sprzętem strażackim oraz 
dowiedziały się o pracy strażaka. Każdy przedszkolak 
za aktywny udział w zajęciach otrzymał pamiątkowy 
dyplom.

Rozstrzygnięcie  
konkursu „Obrazy 
usłyszane w Cerkwi”

Mamy zaszczyt ogłosić, iż Anasta-
zja Wasiluk, uczęszczająca do na-
szego przedszkola zajęła II miejsce 
w konkursie „Obrazy usłyszane 
w Cerkwi” . Serdecznie gratuluje-
my i jesteśmy Nastka z Ciebie bar-
dzo dumni! 

Zabawy w Nadleśnictwie Hajnówka

Korzystając z pięknej pogody, w poniedziałek 7 maja wybraliśmy się na 
pieszą wycieczkę do Nadleśnictwa Hajnówka. Dzieci miały mnóstwo 
atrakcji, korzystały z pięknego placu zabaw, miały możliwość zobaczyć 
mini skansen kolejki, a także tabor i narzędzia używane w czasach, kiedy 
z puszczy wywożono setki tysięcy metrów sześciennych drewna. 
 Wycieczkę zaliczamy do bardzo udanych, był czas na edukację, a także na 
świetną zabawę. 
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Teatr Cieni z Tajlandii 
We wtorek 15 maja, tuż po śniadaniu, wyruszyliśmy do Bielskiego Domu 
Kultury na Teatr Cieni z Tajlandii. Dzieci były pod ogromnym wrażeniem 
spektaklu i pani Tim, głównej reżyserki przedstawienia. Po obejrzeniu 
spektaklu dzieci wzięły udział w warsztatach, podczas których mogły na-
uczyć się za pomocą własnych rąk reżyserować bajkę.

„O złotą różdżkę  
Dobrej Wróżki”

23 maja trójka przedszkolaków re-
prezentowała nas podczas kon-
kursu recytatorskiego „O złotą 
różdżkę Dobrej Wróżki”. Na scenie 
wystąpili: Maksymilian Gawryluk 
z  wierszem „Pytalski” Jana Brze-
chwy, Piotruś Muskała z wierszem 
„Psie smutki” Jana Brzechwy i Ana-
stazja Wasiluk z wierszem „Wios-
na”. Nasze dzielne dzieci repre-
zentowały nas godnie i pięknie re-
cytowały wiersze. W nagrodę każ-
dy otrzymał pamiątkowy dyplom, 
a pani dyrektor - Anna Muskała 
w nagrodę zabrała dzieci na prze-
pyszne lody. Gratulujemy Wam 
pięknego występu!!!

Majowyje Sustreczy  
w Szczytach

W niedzielę 27 maja dzieci z ze-
społu „SUNDUCZOK” wystąpiły 
w  Centrum Edukacji i Promocji 
Kultury Białoruskiej w Szczytach 
podczas „Majowych Sustrecz”. Na-
sze przedszkole reprezentowali: 
Anastazja, Maksymilian, Zosia 
i Piotruś. Dziękujemy bardzo dzie-
ciom i rodzicom za zaangażowanie 
i poświęcony czas. Nasze dzieci 
wystąpiły pięknie i otrzymały 
gromkie brawa. Po występie był 
czas na zabawę i udział w warszta-
tach, na których powstały piękne 
białoruskie symbole na białych ko-
szulkach.
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Wycieczka do Straży Granicznej

29 maja nasze dzieci uczestniczyły w wycieczce do Narewki. Dzięki 
uprzejmości i gościnności pana Komendanta Straży Granicznej nasze 
dzieci miały możliwość gościć w placówce Straży Granicznej w Narewce. 
Obejrzały krótki pokaz tresury psa, który pomaga funkcjonariuszom w ich 
służbie, dowiedziały się czym na co dzień zajmują się funkcjonariusze za-
trudnieni w Straży Granicznej, miały okazję zapoznać się ze sprzętem 
używanym przez pracowników, a także posiedzieć w samochodzie i na 
quadzie, którym na co dzień jeżdżą funkcjonariusze Straży Granicznej. 
Po bardzo ciekawych zajęciach, udaliśmy się do Świnorojów na ognisko. 
Piekliśmy kiełbaski i korzystaliśmy z pięknej pogody.

Kultura na schodach muzeum

3 czerwca czwórka dzieci z zespołu „Sunduczok” reprezentowała nasze 
przedszkole podczas Białoruskiego Święta – Kultura na Schodach Muze-
um. Festiwal otworzył dyrektor Muzeum Białoruskiego – Tomasz Ticho-
niuk. Nasze dzieci pod kierunkiem pani Pauliny Skiepko zaprezentowały 
kilka piosenek m.in. „Hyrpyno Łupyno”, „Tancewała ryba z rakom”, „Ku-
palinka”. Oprócz występów muzycznych, podczas festiwalu odbyły się 
warsztaty rękodzieła ludowego, warsztaty lepienia w glinie, warsztaty 
tkania w krosnach oraz można było skosztować ziemniaczanych przy-
smaków. Dziękujemy serdecznie panu Dyrektorowi Muzeum za zapro-
szenie. Z niecierpliwością czekamy za rok na kolejną ucztę muzyczną.

Dzień Rodziny 

30 maja w naszym przedszkolu 
odbył się Dzień Rodziny. Nasze 
dzieci swoim Mamom i Tatusiom 
przygotowały piękny występ, pod-
czas którego recytowały i śpiewały. 
Po występie wręczyły Mamom 
przygotowane własnoręcznie ko-
rale z makaronów, laurki, a także 
piękne serduszka. Tatusiowie 
otrzymali medale z własnoręcznie 
odbitymi rączkami, a także laurki.

Piknik z Białorusem 

8 czerwca zespół „Sunduczok” 
z  Niepublicznego Przedszkola św. 
św. Cyryla i Metodego pod kierun-
kiem pani Pauliny Skiepko wystę-
pował na scenie podczas „Pikniku 
z Białorusem”. Dzieci zaśpiewały 
kilka piosenek, m.in. „Kupalinka”, 
„Tancewała eyba z rakom”, „Hyrpy-
na Łupyna” oraz po raz pierwszy na 
scenie zatańczyły. Z każdym wy-
stępem u  dzieci jest mniej tremy, 
a występy naszych przedszkolaków 
to wspaniała uczta muzyczna.
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