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Radości, pokoju, błogosławieństwa
nowonarodzonego Chrystusa oraz wszelkiej pomyślności
w nowym 2019 roku

Хrтосъ раждaетсz!
Chrystus sie rodzi !'

życzy Redakcja
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Współczesny świat pogrążony jest w strachu. Z każdej strony 
bombardowani jesteśmy obawami o ile procent wzrośnie sto-
pa bezrobocia i zachorowalność na nowotwory? Czy uda się 
dopiąć budżet i jakie będzie on miał przełożenie na nasze do-
mowe portfele? Czy dzieci nasze znajdą pracę lub dostaną się 
na wymarzone studia? Czy? Jak? Kiedy? A wszystko podszyte 
niepewnością, obawą, mrokiem. Tymczasem Bóg na wszyst-
kie te wątpliwości odpowiada prostym: „Nie bój się. Oto ofia-
ruję ci Swego Syna by zawsze był z tobą”. I tak oto Pan już po-
nad dwa tysiące lat jest nieprzerwanie z  nami. W dziecięcej 
kołysce i u kresu ludzkich dni. W murach brackiego liceum 
w Białymstoku i w ścianach przedszkola w Hajnówce. Nad pol-
skim Bałtykiem i u bram piastowskiego Poznania. Jest wszę-
dzie tam, gdzie znajduje serca i umysły otwarte na Boże Sło-
wo. Bożym żłóbkiem jest bowiem dzisiaj każde wierzące ser-
ce. Każdy prawosławny dom jest dzisiaj Miastem Dawidowym.    

„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 2,10-11).

„Na początku było Słowo, u Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” ( J 1,1).

„... nie boimy się i nie 
porzucimy drogi naszych 
Patronów - świętych 
Cyryla i Metodego. Nasze 
słowa o Słowie zaniesie-
my w najdalsze zakątki 
Rzeczpospolitej by 
prawdziwie była wolna 
– ciałem i duchem. Oto 
nasze wyzwanie na 
nadchodzący 2019 r.”.
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Dzieje świata zatoczyły krąg. Powróciły do swych początków. Bóg 
stał się człowiekiem, aby człowiek powrócił do raju i swej pierwot-
nej godności bożego dziecka. „Albowiem Bóg tak umiłował świat, 
że syna swego pierworodnego”. Tylko ten dar miłości jest w stanie 
pokonać nowotwór naszych czasów: nienawiść, egoizm, obojęt-
ność, fałsz… Jak wielkiego spustoszenia dokonał on na Ukrainie. 
Do jakich tragedii doprowadził w Kosowie. Ileż krwi przelał w Sy-
rii. Ileż razy próbował uderzyć w nas i nasze rodziny. Odebrał nam 
wielu Ojców i Bratczyków. Wiecznaja im pamjat’. Nie stłumił jed-
nak ducha pozostałych. Umocnieni ich wiernością do ostatnich 
chwil nie boimy się i nie porzucimy drogi naszych Patronów - 
świętych Cyryla i Metodego. Nadal wierni będziemy Słowu, które 
jest Bogiem. Nasze słowa o Słowie zaniesiemy w najdalsze zakątki 
Rzeczpospolitej by prawdziwie była wolna – ciałem i duchem. Oto 
nasze wyzwanie na nadchodzący 2019 rok. 

Bracia i Siostry! Zanim złożę Wam w imieniu Zarządu Głównego 
najserdeczniejsze życzenia przyjmijcie gorące podziękowania za 
tegoroczną pracę. Dzięki Waszej gorliwości, oddaniu, samozapar-
ciu i licznym talentom udało się nam zamknąć rok bogaty w dzia-
łania. Liczne pielgrzymki, spotkania, wykłady, wydawnictwa, roz-
wój placówek oświatowych czy inne inicjatywy lokalne świadczyły 
o Waszej aktywności. Z zapałem i jeszcze większą ufnością wkra-
czamy więc w kolejny rok. A plany mamy równie ambitne. Pozwól-
cie, że wymienię tu jedynie kilka: planujemy przyjazd do Polski re-
likwii św. Jerzego, chcemy otworzyć nasze przedszkola w kolej-
nych dwóch miastach, pojawi się też kolejne koło terenowe. Dalej 
będziemy doraźnie pomagać na miarę naszych możliwości po-
przez stypendia i dotacje celowe. Koła terenowe mają wiele pomy-
słów i projektów. Z Wami i wsparciem Nowonarodzonego nie oba-
wiamy się o ich szczęśliwą realizację. 

Mnogaja Wam leta!

Bazyli Piwnik

Przewodniczący Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne  
św. św. Cyryla i Metodego

„Radujcie się, dążcie do 
doskonałości, pokrze-
piajcie się na duchu, 
jedno myślcie, pokój 
zachowujcie, a Bóg 
miłości i pokoju niech 
będzie z wami”.

Bracia i Siostry. „Radujcie się, 
dążcie do doskonałości, pokrze-
piajcie się na duchu, jedno myśl-
cie, pokój zachowujcie, a Bóg mi-
łości i pokoju niech będzie 
z  wami” (2 Kor 13,11). Niechaj 
Wcielony Bóg uczyni Was dla 
świata Swymi Apostołami – bo 
jesteście tego godni. Niechaj 
błogosławi Was zdrowiem, 
szczęściem i wszelką pomyśl-
nością – bo zasługujecie na to. 
Niechaj otoczy Was Swą opieką 
i błogosławieństwem – bo stoi-
cie w pierwszych szeregach 
żołnierzy Pana. Niechaj da Wam 
silne i szczęśliwe Rodziny – bo 
taki winien być plon doskona-
łego ziarna. Z serca życzymy 
Wam zdrowych, pogodnych 
i radosnych Świat Bożego Naro-
dzenia oraz szczęśliwego nowe-
go 2019 roku.
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	 Kilka	tygodni	temu	odszedł	od	
nas o. archimandryta Gabriel 
(Giba).	 Ten	 wyjątkowy	 człowiek	
znany	 był	 większości	 wiernych	
naszej Cerkwi. Mnich supraski, 
potem	 przełożony	 monasteru	
w  Supraślu,	 następnie	 wybrany	
na	 biskupa	 gorlickiego,	 którym	
nie	został,	by	osiedlić	się	na	rozle-
wiskach Narwi. 

 Człowiek, który całe życie był 
z  ludźmi, bo ich zwyczajnie 
w  świecie kochał. Lubił każdego 
takim, jakim był. Na każdym etapie 
swego życia miał wokół siebie rze-
sze ludzi. Żyjąc w monasterze 
w  Supraślu przyjmował chorych 
duchem i ciałem, udzielając im 
porad zielarskich i duchowych. 
Przyjeżdżali do niego chorzy z ca-
łej Polski, a nawet świata. Wycho-
dzili zawsze pocieszeni. Nie tylko 
zioła leczyły. Ojciec błogosławień-
stwo na pomaganie ludziom otrzy-
mał od słynnych tytanów ducho-
wości Ziemi Ruskiej – starców Ad-
riana i Jana Krestiankina. W jego 
gabinecie zielarskim do dziś w wi-
trynie stoi zdjęcie z jednym ze 
starców. To połączenie medycyny 
ludowej z modlitwą dawało zadzi-
wiające efekty. Niezliczone osoby 
świadczyły o skutecznej pomocy 
dzięki poradom i modlitwie archi-
mandryty. Przyjmował tradycyjnie 

Wspomnienie o  
Archimandrycie Gabrielu

w środy. Zaczynał wcześnie, a koń-
czył późno. Obowiązkowo jednak 
każdemu z pacjentów rekomendo-
wał uczestnictwo w akatyście 
przed Supraską Ikoną Najświętszej 
Bogarodzicy. Zioła na początku 
zbierał sam – na okolicznych łą-
kach. To były niezwykłe wyprawy. 
Z pasją opowiadał o każdej roślin-
ce, drzewie, krzewie. Opowiadał 
o  mchach, grzybach i hubach. 
W gabinecie miał wiele ciekawych 
okazów rzadkich roślin. Wszystko 
skrupulatnie wysuszone i ładnie 
wyeksponowane. Tradycję tą prze-
niósł na skit. Mała jadalnia (trapie-
znaja) przybrana była pięknymi 
bukietami suchych ziół. Wyjątko-
wy, niepowtarzalny klimat. 

 Każdego namaszczał św. ole-
jem. Kiedyś powiedział mi, że to 
olej w cudowny sposób wydziela-
jący się z „mirotoczywych głów” 
nieznanych świętych spoczywają-
cych w kijowskich „pieszczerach”. 
Olej był zawsze tak pachnący... 
Wyjątkowy. Błyszcząca ampułka 
stała na półce pod ikoną. Najpierw 
była to ikona Matki Bożej – Przeło-
żonej Góry Atos, którą miał w Su-
praślu, później ikona Przenaj-
świętszej Bogarodzicy Uzdrowie-
cielki (Celitielnicy). Ta pierwsza 
przyjechała z nim na skit. Zawisła 
na wschodniej ścianie pierwszej 
i najmniejszej kapliczki – czasowni 
św. Antoniego Pieczerskiego, za 
którą spoczął. 

Marcin ABIJSKI
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„Każdego namaszczał 
św. olejem. Kiedyś  
powiedział mi, że to olej 
w cudowny sposób 
wydzielający się z „miro-
toczywych głów” niezna-
nych świętych spoczy-
wających w kijowskich 
„pieszczerach”.

Zebrane za porady zielarskie datki 
Ojciec przekazywał do monasteru 
i na inne ważne cele. Pozostałe po-
darki rozdawał. Ochoczo. Było to 
takie błogosławieństwo. Pamię-
tam, jak zaprosił mnie kiedyś do 
swojej celi. Miałem może 11 lat. 
Było tam wyjątkowo. Trafić tam to 
było niezwykłe przeżycie. Pedan-
tyczny porządek. Wszystko w „sta-
rym stylu”. Tlące się łampadki... 
Łóżka nie było. Pod ścianą stała 
dębowa ława. Raczej niewygodna… 
Ojciec spał często na siedząco. 
Przekonałem się o tym wiele lat 
później, podczas naszych licznych 
wyjazdów. Spał tak w samocho-
dzie, spał tak na statku, w samolo-
cie i... kiedyś w hotelu też. Przy 
stoliku, w sutannie. Z supraskiej 
celi o. Gabriela wyszedłem z pięk-
nym porcelanowym kubkiem. Ni-
gdy tak pięknej rzeczy nie dosta-
łem. On oddał go bez wahania. 
 Ojciec lubił młodzież. Cotygo-
dniowe „wtorkowe spotkania” od-
cisnęły wyjątkowy ślad w duszach 
wielu dzisiejszych 30-40 latków. 
Założyli oni chrześcijańskie rodzi-
ny, część została duchownymi 
i  mnichami. Ojciec miał w celi 
mnóstwo segregatorów z wykłada-
mi i kazaniami. Czytał je i wygła-

szał na pielgrzymkach i spotka-
niach. Kiedy wszyscy byli na takich 
pielgrzymkach zmęczeni po całym 
dniu, on ochoczo zbierał tych, co 
mieli jeszcze siły i uczył. Uczył pra-
wosławia. Opowiadał o starcach, 
o duchowości, o Górze Atos. To od 
niego chyba po raz pierwszy do-
wiedziałem się o takim miejscu. 
Pamiętam, że miał zestaw slajdów 
o Atosie. Zobaczyć je to też była 
rzecz wyjątkowa. Miałem to 
szczęście... Wydawał się być jed-
nym z tych atoskich starców, 
o których z tak wielką pasją opo-
wiadał. Szczególnie, kiedy na Pas-
chę zakładał białą sutannę. Pamię-
tam Wielkanoc 1996 lub 1997 roku. 
Po śniadaniu wyszliśmy na spacer 
wokół monasteru. Ojciec zaczął 
śpiewać wtedy bodajże „Stichiry 
Paschy”, nagle wszystkie psy z oko-
licy zaczęły wyć. Ojciec powiedział, 

że „złe duchy nie znoszą tego hym-
nu”. W monasterze o. Gabriel czę-
sto gotował. W wojsku był kucha-
rzem. Najciekawsze było to, że na 
początku nie umiał gotować na 
kilka osób. Dla kilkudziesięciu lub 
kilkuset – tak, ale dla kilku? Jakie 
proporcje? W jakich garnkach? 
Sam się z tego śmiał. Było to chyba 
proroctwo. Na skicie przez lata 
karmił rzesze pielgrzymów.  
Często zupę gotował sam. Ta była 
najsmaczniejsza.
 Archimandryta był „szybkobie-
giem”. Znajomi śmiali się zawsze 
(choć czasem był to śmiech przez 
łzy), że zagania ich na śmierć. Rze-
czywiście trudno było dotrzymać 
mu tempa. Był człowiekiem dzia-
łania, czynu. Kiedy został przeło-
żonym, zaczął odbudowywać. 
Kontynuował dzieło swego po-
przednika – abp. Mirona. Cerkiew 
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Zwiastowania Przenajświętszej 
Bogarodzicy pięła się w górę. 
Zmienił się wystrój cerkwi św. Jana 
Teologa. Budynki monasterskie 
odzyskiwały dawny blask. Nie był 
sam – wokół siebie miał mnóstwo 
ludzi, doradców i pomocników. 
Umiał słuchać. Oczywiście prze-
kładało się to na konflikty – jak to 
między ludźmi. Potrafił je jednak 
łagodzić. Miał swoje zdanie. 
 Jego rezygnacja z biskupstwa 
wywróciła zupełnie plany i per-
spektywy. Wszyscy obudzili się w 
nowej rzeczywistości. Z przełożo-
nego został prostym mnichem. 
Wylała się na niego fala krytyki, 
która ciągnęła się za nim do śmier-
ci. Jeszcze jako przełożony w Su-
praślu szukał odosobnionego 
miejsca, by bracia mogli czasem 
odpocząć od zgiełku dużego mo-
nasteru. Wybór padł na Odrynki. 
Miejsce przez większość uważane 
wtedy za najmniej odpowiednie – 
dzikie zwierzęta i Natura 2000. 
Pewnego dnia, w marcu 2008 r. 
powiedział, żebym zabrał naza-
jutrz do monasteru najdłuższe gu-
mowce, jakie mam. Nie bardzo 
wiedziałem co mnie czeka. Poje-

chaliśmy najpierw do Wierzchle-
sia. Na podwórzu jego rodzinnego 
domu stała mała kapliczka w trak-
cie budowy. Ojciec zatwierdził pra-
ce i pojechaliśmy dalej. To pierw-
sza czasownia – św. Antoniego. 
Kiedy wjechaliśmy do wsi Odrynki, 
kazał wjechać między dwa domy, 
a potem jechać łąką, jak najdalej się 
da. Daleko nie ujechałem. Wielka 
tafla wody rozciągała się po hory-
zont ze ścianą lasu. Obok nas rosło 
kilka dębów, kilkaset metrów dalej 
była druga taka „wyspa”. Zakłada-
my gumowce i idziemy – usłysza-
łem. Łatwo nie było – poziom wody 
sięgał po sam brzeg gumowych 
butów. Ojciec był w czarnym pal-
cie, a ja w spodniach na kant nio-
słem czarną, skórzaną teczkę. Wy-
glądaliśmy jak geodeci albo urzęd-
nicy, co zgubili drogę. Doszliśmy 
do drugiej wyspy. Pośrodku stał 
wielki, drewniany krzyż. Zaczęli-
śmy śpiewać: „spasi Gospodi ludi 
Twoja” i utwór, z którym ojciec nie 
rozstawał się do końca swych dni 
– „Wozbrannoj Wojewodie” D. Alle-
manowa. Nieco dalej stał wagon na 
kołach, jak „wóz Drzymały”. Tu bę-
dzie skit – oświadczył. Pomyśla-

łem, że chyba nie mówi na poważ-
nie. Kilka miesięcy później już tu 
mieszkał. Pomogli ludzie. Nawet 
jedzenie nosili. Każdy pomagał, jak 
mógł. Skit zmieniał się szybko. 
Bardzo szybko. Chorych Ojciec 
przyjmował we wsi Krzywiec. Miał 
tam gabinet, a w sali obok odpra-
wiał co środę akatysty przed ikoną 
Najświętszej Bogarodzicy Uzdro-
wicielki. Po nabożeństwie dalej 
organizował spotkania z wykłada-
mi i projekcjami filmów. Na skicie 
służyć nie było gdzie. Latem akaty-
sty czytane były przed krzyżem. 
Nieoceniony okazał się też duży 
namiot. Kiedy pojawiła się cerkiew 
świętych Antoniego i Teodozjusza, 
skit zaczął żyć. Zaczęły się sobot-
nie, a później niedzielne Boskie Li-
turgie. Wcześniej jednak powstać 
musiało wielkie dzieło, droga ży-
cia, jak nazywał to czasem Ojciec. 
Od jesieni do wiosny dojazd na skit 
był utrudniony. Narew często wy-
lewała. Niezbędna była kładka do 
wsi. 800 metrów drewnianej drogi 
na palach wbitych w grząski grunt. 
Pomagali wszyscy. Ojciec organi-
zował wszystko logistycznie, a lu-
dzie ofiarowywali ręce do pracy. 

Bielskie koło Bractwa w Odrynkach
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Kobiety, mężczyźni, młodzi i star-
si. Każdy pomagał. Tak rozpoczęła 
się historia skitu. 
 Plany miał dalekosiężne. Ostat-
ni rok to przede wszystkim przy-
gotowania do 500-lecia tego miej-
sca, bowiem w 1518 roku kniaziowi 
Michałowi Wiśniowieckiemu cu-
downie objawiła się ikona św. An-
toniego. Nowy dzwon, oświetlenie 
skitu, dzwonnica czy refektarz 
były marzeniami Ojca. Światło po-
jawiło się w skicie dopiero w tym 
roku. Przez 10 lat na co dzień go 
nie było. Tylko w razie potrzeby 
działał agregat prądotwórczy. 
W  takich warunkach mieszkał 
wszystkie te lata. Dzwon rozbrzmiał 
na święto. Jego głos niósł się Doli-
ną Narwi. Tak zresztą i Ojciec go 
nazwał – „Głos dolnej Doliny Na-
rwi”. Nie nacieszył się jego dźwię-
kiem. Ze szpitala wrócił tylko na 
jedną przepustkę – po pierwszym 
tygodniu. Udzielił wtedy sakra-
mentu małżeństwa znajomym bli-
skim skitowi. Odejście przeczu-
wał. Takie wydawał dyspozycje. 
Pytany jak zdrowie, zawsze odpo-
wiadał – nieustające pasmo sukce-
sów, albo – super, ekstra. Nawet 
kiedy czuł się źle. Miałem szczęś-
cie rozmawiać z nim kilka godzin 
przed odejściem, ścisnąć rękę. 
Kiedy oddał ducha Panu też byłem 
za drzwiami – zupełnym zrządze-
niem. A może przywołaniem? Od-
szedł człowiek wielki. Dla wielu 
kontrowersyjny. Bardzo kontro-
wersyjny. Ale czy nie wszyscy wiel-
cy są kontrowersyjni? Znały go ty-
siące. Każdy ma swoją historię. 
Każdy mógłby dopisać tu setki 
wspomnień. Cerkiew żyje. W od-
dawaniu czci Bogu, Cerkiew ziem-
ska stanowi jedność z tą niebiań-
ską. Bóg każdego przywołuje 

w najlepszym dla niego momencie. 
Choć wiele osób czuje się osiero-
conych, nadzieja na Boże miłosier-
dzie, łaskę i wstawiennictwo tych, 
co odeszli, pozostawia w naszych 
sercach zapaloną łampadę wiary, 
nadziei i miłości, do której nawo-
ływał też Ojciec Gabriel.
 Skit o. Gabriela bliski był także 
naszemu Bractwu. Hajnowscy czy 
bielscy bratczycy często pielgrzy-
mowali do tego miejsca. Nie za-
brakło ich także w ostatniej drodze 
o. Gabriela. Przybyli licznie, auto-
karami. W skicie często bywał 
Przewodniczący Stowarzyszenia 
Bazyli Piwnik, dzięki pomocy któ-
rego wybudowano cerkiew św. św. 
Antoniego i Teodozjusza. Ostatnia 
zorganizowana pielgrzymka Bra-
ctwa gościła w skicie na początku 
września. Członkowie i sympatycy 
koła terenowego Bractwa w Biel-
sku Podlaskim ofiarowali skitowi 
dwie złocone ikony – Matki Bożej 
i  Chrystusa. Do inicjatywy brat-
czycy – Tatiany Krasowskiej, włą-

„Archimandryta kochał 
swoje pszczoły. Miał 
dwie pasieki - jedną przy 
dużej, drugą przy małej 
kładce. Słoik miodu był 
ostatnimi laty najczęst-
szym prezentem, jaki 
można było od niego 
dostać. Na kazaniach 
powtarzał - ja was 
wszystkich kocham, 
kochajcie się i wy  
nawzajem."

czyli się mieszkańcy 15 miejscowo-
ści. O. Gabriel pielgrzymów przyjął 
jak zawsze – bardzo ciepło. Nie za-
brakło także poczęstunku ciepłą 
zupą. Każdy pielgrzym otrzymał 
błogosławieństwo i ikonkę. Nikt 
nie sądził pewnie wtedy, że to po-
żegnanie z Ojcem Gabrielem.

Foto: autor, J. Romaniuk,  
archiwum Bractwa

Bielscy działacze Bractwa z o. Gabrielem
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Bractwa cerkiewne  
na terenie Wielkiego  
Księstwa Litewskiego  
w XVI-XVIII wieku, część IV

Antoni MIRONOWICZ

 Zasadnicze zmiany w położeniu ludności prawosławnej nastąpiły po 
reaktywowaniu hierarchii cerkiewnej. Wracający przez ziemie ukraińskie 
z Moskwy, po wyświęceniu tam patriarchy Filareta, patriarcha jerozolim-
ski Teofanes wysłał 13 sierpnia 1620 r. pismo okrężne, skierowane do pra-
wosławnych mieszkańców Litwy i Korony, ażeby ci wybrali spośród sie-
bie biskupów1. Pod koniec sierpnia w monasterze pieczerskim odbył się 
zjazd duchowieństwa i świeckich, na którym wybrano kandydatów na 
metropolitę i biskupów. Podczas pobytu w Kijowie patriarcha jerozolim-
ski szczególną uwagę poświęcił bractwom stauropigialnym2. 
 Przed wyjazdem z Polski Teofanes wydał dwa dokumenty o ważkim 
wymiarze politycznym. W pierwszym zakazał Kozakom walczyć przeciw-
ko Moskwie. W drugim informował społeczność prawosławną o przywró-
ceniu przez niego metropolii kijowskiej z siedmioma biskupstwami 
i rzuceniu klątwy na unitów. Dokument ten stwierdzał, że po śmierci me-
tropolity biskupi mają wybrać jego następcę spośród siebie, po czym 
mają wystąpić do patriarchy o zatwierdzenie wyboru. Patriarcha Teofa-
nes potwierdził prawa stauropigialne bractw lwowskiego i wileńskiego 
oraz nadał je łuckiemu bractwu Podniesienia św. Krzyża, mohylewskie-
mu Przemienienia Pańskiego, kijowskiemu Objawienia Pańskiego i słu-
ckiemu Przemienienia Pańskiego. Bractwa stauropigialne, w trudnej sy-
tuacji Cerkwi prawosławnej, powinny współpracować z miejscowymi bi-
skupami. Ponadto władycy zobowiązani zostali do usunięcia zwyczajów 
niezgodnych z tradycją cerkiewną3. Dokument patriarszy świadczy, 
że  problem prawosławnych obywateli Rzeczypospolitej wyszedł poza 
sferę jej polityki wewnętrznej i znalazł się w zasięgu wpływów Moskwy 
i  Konstantynopola. Plan wznowienia metropolii kijowskiej prawdopo-
dobnie powstał w okresie pobytu Teofanesa w Moskwie i był uzgodniony 
z delegacją kozacką przebywającą w tym samym czasie w stolicy carów. 
Okoliczności i czas reaktywowania hierarchii prawosławnej nie był więc 
dziełem przypadku.

 Zwrot reaktywowanej hierar-
chii ku Moskwie spowodowany był 
rozdźwiękiem między episkopa-
tem prawosławnym a bractwami 
cerkiewnymi, które uzyskiwały co-
raz większe znaczenie w życiu Cer-
kwi. Podziały wywołał nowy dy-
plom patriarszy z 1626 r. Na mocy 
nowego dyplomu patriarchy kon-
stantynopolitańskiego Cyryla pra-
wa stauropigialne otrzymały jedy-
nie bractwa lwowskie i wileńskie. 
Bractwa kijowskie, łuckie i słuckie, 
którym prawo stauropigii nadał 
patriarcha Teofanes, miały podle-
gać jurysdykcji metropolity i miej-
scowych biskupów4. Drugim po-
wodem szukania poparcia w pa-
triarchacie moskiewskim był roz-
wój obrządku unickiego i przejście 
na niego w 1627 r. Melecjusza Smo-
tryckiego5.
 Hierarchia prawosławna, po-
zbawiona legalnej władzy, gotowa 
była pójść na pewne ustępstwa, po-
dobnie jak część wyższego ducho-
wieństwa i szlachty. Główną prze-
szkodą na drodze do kompromisu 
była sprawa prymatu papieskiego. 
Projekty stworzenia patriarchatu 
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ruskiego podległego władzy Stolicy 
Apostolskiej nie rozwiązywały tego 
problemu. Projekt nowej unii nie 
znajdywał poparcia większości du-
chowieństwa, Kozaczyzny i miesz-
czan ruskich. Szczególnie ostro 
przeciwko wszelkim projektom 
unijnym występowały bractwa cer-
kiewne.
 Śmierć Zygmunta III ożywiła 
nadzieje prawosławnych na po-
myślne uregulowanie statusu 
prawnego ich Kościoła. Powszech-
nie spodziewano się wyboru króle-
wicza Władysława, znanego z tole-
rancyjnego nastawienia do inno-
wierców. W samej Cerkwi prawo-
sławnej doszło do podziałów na tle 
stosunku do wyznania unickiego i 
państwa polskiego. Metropolita 
Izajasz Kopiński nawoływał swych 
wiernych do walki o likwidację 
unii, a cara moskiewskiego - do 
uznania prawosławnych w Rzeczy-
pospolitej za swych poddanych6. 
Znaczna część szlachty i ducho-
wieństwa, z archimandrytą pie-
czerskim Piotrem Mohyłą, pragnę-
ła uzyskać prawne potwierdzenie 
istnienia hierarchii drogą legalną, 
bez ubiegania się do interwencji 
zewnętrznych. Opcja ta zakładała 
szukanie kompromisowych roz-
wiązań również w dialogu z unita-
mi. Za pierwszą koncepcją, prze-
widującą powstanie zbrojne i uzy-
skanie zniesienia unii opowiadała 
się znaczna część duchowieństwa 
i  Kozacy powiązani z metropolitą. 
Natomiast Piotr Mohyła uzyskał 
poparcie szlachty ruskiej i bractw 
cerkiewnych. Za prawnym uregu-
lowaniem statusu Cerkwi prawo-
sławnej opowiadali się Kozacy re-
jestrowi, którzy nie chcieli utracić 
swych przywilejów. Archimandryta 
pieczerski Piotr Mohyła nawiązał 

współpracę z protestantami, a zwłaszcza z ich przywódcami, Radziwiłła-
mi. Sojusz ten miał doprowadzić do legalizacji Kościoła prawosławnego 
i  potwierdzenia przez króla tolerancji wyznaniowej. Agitowaniem do 
walki o prawa Cerkwi prawosławnej w środowisku szlacheckim zajęło się 
duchowieństwo i bractwa cerkiewne.
 Sejm elekcyjny, mimo różnych komplikacji, przyniósł istotne zmiany 
w położeniu Kościoła greckiego w Rzeczypospolitej. Z trzech wielkich 
problemów wyznaniowych poruszanych na sejmie doprowadzono jedy-
nie do ugody między prawosławnymi a unitami. Decydującą rolę w do-
prowadzeniu do „uspokojenia religii greckiej” odegrał królewicz Włady-
sław, wywierając naciski na unitów i zmuszając ich do ustępstw na rzecz 
prawosławnych. Specjalna komisja powołana przez elekta opracowała 
Punkta uspokojenia obywatelow Korony i Wielkiego Księstwa Litewskie-
go narodu ruskiego, w religiej greckiej będących. Punkta uspokojenia za-
twierdzone przez Władysława IV 1 listopada 1632 r. przyznawały stronie 
prawosławnej: równouprawnienie Kościoła prawosławnego z unickim; 
przywrócenie dyzunitom metropolii kijowskiej z soborem św. Zofii i mo-
nasterem pustynnym pod Grodnem, władyctwa lwowskiego, łuckiego 
i przemyskiego oraz erygowania w arcybiskupstwie połockim władyctwa 
mścisławskiego z siedzibą w Mohylewie; wolność zakładania przez pra-
wosławne bractwa drukarni i szkół; przekazanie prawosławnym w użyt-
kowanie po kilka cerkwi w większych miastach do czasu (na sejmie koro-
nacyjnym zostanie powołana komisja dokonująca podziału cerkwi i mo-
nasterów proporcjonalnie do liczby wyznawców); zagwarantowanie pra-
wosławnym mieszczanom dostępu do prawa, cechów i urzędów 
miejskich, tak jak katolickim; skasowanie dekretów, sekwestrów i aresz-
tów wydanych dotąd na niekorzyść dyzunitów w procesach z unitami. 
Ponadto bractwa uzyskały potwierdzenie posiadanych praw do cerkwi, 
szpitali, szkół i drukarń. W Punktach uspokojenia znalazło się również 
rozstrzygnięcie sporu między bractwem wileńskim a magistratem mia-
sta o budowę cerkwi brackiej. Bractwu wileńskiemu „Św. Trójcy nazwa-
nemu, a przy Cerkwi św. Ducha nie unii będącemu zaczętą cerkiew do-
murować, proporcją innych cerkwi i kościołów, (...) wolno”7. Budowę cer-
kwi brackiej zakończono w 1634 r. Jej architektami byli włoscy mistrzowie 
– Paweł z Rzymu, a po jego wyjeździe –Adalbert Kapinos. Freski w cerkwi 
wykonał ikonograf białoruski Mikołaj Pietrachnowicz. W 1647 r. bractwo 
otoczyło cerkiew Św. Ducha wysokim murem a dziesięć lat później wyko-
nano na świątyni nowy dach. Cerkiew bracka była największą i najlepiej 
uposażoną i ozdobioną świątynią na terenie Wilna. Bractwo na własny 
koszt utrzymywało przy cerkwi trzech mnichów i jednego diakona8. 
W głównej świątyni brackiej przechowywano relikwie świętych męczen-
ników wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego.
 Ustalone na sejmie elekcyjnym Punkty uspokojenia zrównały wobec 
prawa prawosławnych i unitów. Wiele postanowień dotyczących urzędów 
miejskich, drukarń i szkół dotyczyło bractw cerkiewnych. Osobiste zaan-
gażowanie elekta pozwalało posłom ruskim żywić nadzieję na wprowa-
dzenie Punktów uspokojenia w życie. Za przywróceniem praw prawo-

BRACTWA CERKIEWNE NA TERENIE WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO ... cz. IV
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sławnym i podziałem świątyń opowiadała się znaczna część szlachty i du-
chowieństwa katolickiego.
 Na sejmie koronacyjnym szlachta prawosławna i protestancka żądała 
od króla wypełnienia zobowiązań podjętych na sejmie elekcyjnym, grożąc 
bojkotem dalszych obrad. Z drugiej strony władca pozostawał pod cią-
głym naciskiem nuncjusza i hierarchii łacińskiej. Kongregacja Propagan-
dy Wiary postanowiła raz jeszcze wysłać listy do króla i nuncjusza, by nie 
dopuścili do uszczerbku wiary katolickiej9. Mimo tych nacisków Włady-
sław IV zdawał sobie sprawę, że w obliczu wojny z Moskwą i zapowiedzi 
Kozaków likwidacji unii siłą nie można było pozostawić problemów pra-
wosławnych bez rozwiązania. Król udzielił więc nominacji na biskupa 
Piotrowi Mohyle i Józefowi Bobrykowiczowi. Nominacje królewskie nie 
zaspokoiły żądań posłów prawosławnych. Domagali się oni od Władysła-
wa IV wydania specjalnego Dyplomu potwierdzającego prawa Kościoła 
greckiego, który następnie miał być umocniony konstytucją sejmową. 
Mimo protestów nuncjusza i unitów, król, kierując się interesami pań-
stwa, 14 marca 1633 r. wystawił Dyplom, a posłowie ruscy wyrazili zgodę 
na prolongatę sejmu. Dyplom królewski dawał prawosławnym: 1) prawne 
uznanie hierarchii; 2) potwierdzenie prawa bractw do posiadania świą-
tyń, szkół i drukarni; 3) zapewnienie o wysłaniu komisji, która miała do-
konać podziału cerkwi i monasterów w miastach królewskich proporcjo-
nalnie do liczby wyznawców; 4) całkowitą wolność kultu10. 18 marca 1633 
r. król polecił swojej administracji ażeby nie stosowała wobec bractw 
żadnych nacisków i prześladowań. Monarcha zatwierdził również opiekę 
bractwa wileńskiego nad stołecznym monasterem Św. Ducha oraz 
zwierzchność nad monasterami mińskim – św. św. Piotra i Pawła, jew-
skim, ceperskim, snowskim, nowodworskim, kupiatyckim, sieleckim. 
Pod opieką brackiego monasteru Św. Ducha w Wilnie znalazły się później 
monastery barkułabowski i zabłudowski. Władysław IV zatwierdził rów-
nież wszelkie nadania bractwa, prawo do budowy brackiej cerkwi Św. 
Ducha oraz funkcjonowania brackich szkół11.
 Po prawnym ustabilizowaniu się sytuacji bractwa wileńskiego nastą-
piły na jego rzecz liczne zapisy. Na rzecz bractwa zapisy pieniężne wnieśli 
w 1636 r. dwaj jego członkowie Semeon Iwanowicz Azaricza i Paweł Kos-
sobucki. Ławrencjusz Drewnowski, były starosta bractwa wileńskiego, 
ofiarował bractwu swój folwark pod Wilnem z cegielnią, dom w Wilnie 
i na Antokolu. Aleksander Tryzna zapisał bractwu dom w Nowogródku 
i ziemie w jego dobrach. Zapisy bractwu wileńskiemu czynili członkowie 
bractwa lwowskiego i łuckiego. Burmistrz Wilna Stefan Lebedicza ofiaro-
wał bractwu dwie biblioteki z bogatymi zbiorami ksiąg autorów starożyt-
nych w języku greckim i łacińskim (Cycerona, Arystotelesa, Homera,  
Justyniana i innych). Księżna Maria Radziwiłłówna, wdowa po hetmanie 
Januszu Radziwille, w 1659 roku, pod namową archimandryty leszczyń-
skiego i wileńskiego Józefa Nielubowicza Tukalskiego postanowiła roz-
dysponować zapisaną przez męża sumę 600 000 złotych na monastery 
i  cerkwie. Księżna wołoska w testamencie obdarowała 13 monasterów  
i 7 cerkwi, szkoły brackie słuckie i wileńskie. Znaczna część tej sumy 

przypadła monasterowi zabłudow-
skiemu, słuckiemu i wileńskiemu 
Św. Ducha12. 
 Po ukazaniu się Dyplomu kró-
lewskiego, 18 marca 1633 r. nomi-
nację Władysława IV na biskupstwo 
łuckie otrzymał Aleksander (Ata-
nazy) Puzyna, a na władyctwo prze-
myskie - Jan Popiel, kandydat 
szlachty ruskiej po śmierci Jana 
Chłopickiego13. Ponadto król po-
twierdził bractwom cerkiewnym 
ich prawa i przywileje, wydał man-
daty nakazujące przekazanie im 
w  miastach królewskich niektó-
rych cerkwi i monasterów będą-
cych w posiadaniu unitów, a także 
zatwierdził fundacje nowych klasz-
torów. Bractwa uzyskały od hierar-
chii cerkiewnej potwierdzenie 
swojego statusu w Kościele prawo-
sławnym. Wiele przywilejów 
bractw potwierdził metropolita ki-
jowski Piotr Mohyła. W 1633 r. zgo-
dę na ustanowienie przez miesz-
czan Mohylewa bractwa przy cer-
kwi Objawienia Pańskiego wydał 
patriarcha konstantynopolitański 
Cyryl. Cerkiew ta została wybudo-
wana już w 1618 r. i stała się naj-
większym murowanym obiektem 
sakralnym w mieście. Bractwo mo-
hylewskie uzyskało status na wzór 
bractwa wileńskiego i lwowskiego, 

„Ustalone na sejmie 
elekcyjnym Punkty 
uspokojenia zrównały 
wobec prawa prawo-
sławnych i unitów. 
Wiele postanowień 
dotyczących urzędów 
miejskich, drukarń i 
szkół dotyczyło bractw 
cerkiewnych”
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z nakazem nadzoru nad przestrze-
ganiem obrządków i praw Cerkwi 
Apostolskiej. Bractwo uzyskało sta-
tus bractwa stauropigialnego i pod-
porządkowane zostało jedynie wła-
dzy patriarszej14. Decyzję patriar-
chy król Władysław IV zatwierdził 
w 1633 r., a metropolita Piotr Mohy-
ła – w 1635 r. Decyzja Mohyły wyni-
kała z faktu, że metropolita jako 
egzarcha patriarszy utrzymywał 
zwierzchność nad bractwem. Bra-
ctwa podlegały władzy metropolity 
jedynie w przypadku, kiedy metro-
polita był egzarchą patriarszym. 
W takiej sytuacji egzarcha patriar-
szy posiadał władzę zarządzającą 
i sądową nad bractwem. Metropo-
lita wyświęcał brackiego duchow-
nego, nadzorował życie wewnętrz-
ne bractwa, rozstrzygał spory mię-
dzy bractwem a miejscowymi bi-
skupami. Władzy takiej nad 
bractwem nie posiadał ówczesny 
miejscowy biskup Józef Bobryko-
wicz, ani jego następca Sylwester 
Kossow. Obaj musieli liczyć się 
z  bractwem, albowiem bractwo 
wspierało finansowo diecezję bia-
łoruską. Bractwo w tym czasie po-
siadało własny dom, szkołę, dru-
karnię, liczne dobra ziemskie 
z  własnymi chłopami i parcele 
miejskie15. O roli i znaczeniu bra-
ctwa mohylewskiego świadczy fakt, 
że należeli do niego takie wybitne 
osobistości tego okresu, jak metro-
polita Piotr Mohyła, biskupi Sylwe-
ster Kossow i Józef Nielubowicz 
Tulakski, archimandryci wielu 
klasztorów, Iwan Ogiński, Michał 
Stetkiewicz, książęta Piotr Trube-
cki, Piotr i Wasyl Sołtykowie, Igna-
cy Rudakowski, okoliczna szlachta, 
burmistrzowie i wójtowie16.

[c.d.n.]
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Marcin ABIJSKI

Święta Góra Atos  
miejsce wyjątkowe ...
 Odwiedzający po raz pierwszy św. Górę Atos już po pierwszych kro-
kach postawionych na tej niezwykłej ziemi zdają sobie sprawę, że to 
miejsce wyjątkowe, zupełnie inne niż znane nam pielgrzymkowe ośrodki 
monastyczne. Atos zachował wiele tradycji dawnego Bizancjum, nie tylko 
tych dotyczących liturgii, ale również życia codziennego. Mawia się, że to 
nie tyle „miejsce”, co sposób bycia i życia. Wszystkie monastery, skity 
i kielie są niezwykle gościnne. Misi radują się każdym przybyszem tak, 
jakby odwiedził ich sam Chrystus. Na ich twarzach widać radość, bo 
przecież zostawili świat z miłości do Boga. Droga ta jest jednak niezwykle 
ciężka i usłana cierniami. Każdego dnia i każdej nocy Atos jest niewi-
dzialną areną zmagań duchowych, wzlotów i upadków, przejawów łaski 
i  prób zniewolenia przez złego. Pielgrzym, który trafia do tego świata 
musi zdawać sobie sprawę, że nie odwiedza muzeum, a staje się częścią 
żywego organizmu. Mimowolnie zmuszony jest do pulsowania w tym sa-
mym rytmie co cała święta Góra. 
 Dzień podzielony jest tu na trzy części: dla modlitwy, trudu i odpo-
czynku. Wielogodzinne nocne nabożeństwa w półmroku woskowych 
świec i lampek oliwnych to odpowiedź na słowa Pieśni Cherubinów: „my, 
którzy Cherubinów tajemnie przedstawiamy (...) odrzućmy teraz wszelką 
życia troskę”. Nabożeństwo i modlitwa to centrum życia każdego mnicha. 

Wyznaczają porządek dnia, nie tyl-
ko w aspekcie czasowym. Większe 
i mniejsze święta oraz uroczystości 
określają rodzaj czy ilość posiłków. 
Jedzą wszyscy wspólnie - mnisi 
i  pielgrzymi. Posiłek to zawsze 
przedłużenie nabożeństwa, to po-
silenie ciała po posileniu duszy 
modlitwą w cerkwi. Modlitwa ta 
jednak nie ogranicza się do nabo-
żeństw. Na ustach każdego mnicha 
nieustannie trwa modlitwa Jezuso-
wa: „Panie Jezu Chryste zmiłuj się 
nade mną”. W „ogrodzie Przenaj-
świętszej Bogarodzicy” równie 
często słychać wezwania do Tej, 
która w szczególny sposób umiło-
wała to miejsce: „Najświętsza 
Boga rodzico zbaw nas”, „Raduj się 
Oblubienico niezaślubiona” (Ra-

Szczyt Atos – 2033 m n.p.m.
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dujsia Niewiesto Nieniewiestnaja). 
Obecność Matki Bożej, która sama 
obiecała opiekować się tym miej-
scem w sposób szczególny, odczu-
walna jest wszędzie. Wydaje się, że 
każdy kamień, każde drzewo, każ-
da roślina i to, co zbudowali mnisi, 
głosić ma chwałę „czcigodniejszej 
od Cherubinów”. Niezliczone cu-
downe ikony i związane z nimi hi-
storie potwierdzają, że Bogarodzi-
ca dotrzymuje swej obietnicy. 
 Wszystko to jest na wyciągnię-
cie ręki, żyje, bytuje w codzienno-
ści - tej liturgicznej, ale też pozali-
turgicznej. Wielowiekowe ikony, 
stanowiące często bezcenne dzieła 
sztuki, są tam, gdzie były od za-
wsze - na ścianach, kolumnach, 
w  ikonostasach, w kapliczkach. 
Bezproblemowo można do nich 
podejść, pokłonić się, ucałować. 
Często trudno je dostrzec, bowiem 
w tak bogatym duchowo miejscu 
każda ikona jest wyjątkowa. Pod 
freskami Panselinosa, Teofana 
z  Krety czy dawnymi mozaikami, 
każda świątynia - katolikon, na-
biera szczególnego wymiaru. Hi-
storyczna, artystyczna i duchowa 
ranga tych miejsc może przytła-
czać i dziwić. Wszystko jest na wy-
ciągnięcie ręki, ręki takiej samej, 
jaka wiele wieków wcześniej dzieła 
te stworzyła, ręki człowieka pełne-
go słabości, ale oświeconego łaską 
Bożą. Mnisi, niezwykle skrupulatni 
we wszystkich życiowych aspek-
tach, opiekują się tym miejscem 
nie jako kustosze, ale jako dzieci, 
które dostały od Ojca (Boga) i Mat-
ki (Bogarodzicy) spadek. Czują się 
jak w domu - swobodnie i pewnie. 
Owa swoboda i pewność, w świetle 
naszej słowiańskiej wrażliwości na 
zewnętrzne przejawy wiary, nie-
jednokrotnie dziwią, szokują, 

a  czasem gorszą. Aby dostrzec 
sedno atoskiego sposobu bycia 
trzeba wiedzieć, gdzie dokładnie 
spojrzeć. Prosty śpiew, w którym 
melodia jest dużo mniej istotna niż 
słowo; prosty posiłek, z produktów 
uprawianych przez mnichów 
z  modlitwą na ustach; mówienie 
wprost o rzeczach, które w naszym 
świecie muszą być dyskutowane 
z  dużą dozą dyplomacji pokazują, 
że sednem wszystkiego jest wnę-
trze człowieka - tam bowiem znaj-
duje się Królestwo Niebieskie. 
 Na pokaz jest niewiele, choć 
i ten zewnętrzny przejaw wielkości 
ducha potrafi szokować. W każdym 
atoskim monasterze jest niezwy-
kle czysto. Nawet posiłki serwowa-
ne są w pedantycznym wręcz stylu. 

Wszystko jest przemyślane, mądre 
i praktyczne. W dni świąteczne, po 
posiłku, w czasie którego wyzna-
czony mnich czyta głośno poucze-
nia duchowe, ihumen i kucharze 
ustawiają się przy wyjściu z refek-
tarza. Ihumen stoi dostojnie z ręką 
podniesioną w geście błogosła-
wieństwa. Kucharze zgięci wpół 
i patrzący w ziemię proszą o wyba-
czenie, gdyby komuś nie smako-
wało. Nieustannie słychać słowa 
„ewlogite” (błogosławcie) oraz od-
powiedź „o Kirios” (Pan). Wiado-
mo, że chodzi o prośbę o błogosła-
wieństwo, a odpowiedź to „Niech 
Pan Cię błogosławi”. Dopowiadać 
nie trzeba. Nie powinna nas dziwić 
tak skrócona forma. Chodzi prze-

Monaster Simonos Petras

Główna ulica Karies – stolicy Atosu
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cież o głęboki sens, który każdy 
zna, a nie o dosłowność. 
 Czas na Atosie płynie tak, jak 
przed wiekami. Na sposób bizan-
tyjski. Kto nie zna tej tradycji, 
może się łatwo zagubić. Wydawać 
się może, że wszystkie atoskie ze-
gary są zepsute. Otóż godzina 
00:00 ustawiana jest każdej soboty 
o zachodzie słońca. Różnica mię-
dzy czasem wskazywanym przez 
nasze zegarki, a tym wskazywa-
nym przez atoskie latem wynieść 
może trzy godziny, a zimą nawet 
siedem. W wielu monasterach 
obok siebie wiszą dwa zegary – je-
den wskazujący czas Góry Atos, 
a  drugi „świecki”. Pytanie mni-
chów o czas czy umawianie się na 
konkretną godzinę w większości 
przypadków kończy się chwilą za-
stanowienia i przeliczenia czasu 
lokalnego na ten „zewnętrzny”.
 Atoskie nabożeństwa są długie. 
Nawet te najkrótsze są długie. Za-
czynają się ok. 3.00 w nocy i trwają 
do rana. W półmroku cerkwi widać 
ojców trwających na modlitwie, 
odpoczywających, śpiewających. 
Jedni stoją, inni siedzą w stasy-
diach. Nikt nikomu nie zwraca 
uwagi, bo nawet ten siedzący może 
akurat wylewać modlitewne łzy. 
Każdy zna swoje miejsce i czuje się 
swobodnie. Ojcowie starają się 
stworzyć wspólnotę opartą na mi-
łości. W dzień prawie nikogo nie 
widać. Ojcowie i bracia w ciszy wy-
konują swoje „diakonie” czyli pra-
ce. Pielgrzym wchodzący na teren 
monasteru, skitu czy kielii widzi 
zazwyczaj opuszczony kompleks 
budynków. Tylko czasem tu i ów-
dzie przemknąć może ktoś z oj-
ców. 
 Pierwsze kroki skierować nale-
ży do archondaryku - pomieszcze-

nia, gdzie podejmuje się pielgrzy-
mów skromnym poczęstunkiem. 
Ale i tam na mnicha należy zazwy-
czaj poczekać. Często obsłużyć na-
leży się samemu... Ojcowie, choć 
niezwykle otwarci i zainteresowa-
ni gośćmi, wyraźnie szukają moż-
liwości bycia sam na sam z Bo-
giem. Pierwszym i słusznym pyta-
niem padającym z ust pielgrzy-
mów chcących się zatrzymać na 

nocleg jest to dotyczące godzin 
nabożeństw. Przecież to oś, wokół 
której toczy się całe życie wspól-
noty. Wiele jest tu elementów róż-
nych od naszej praktyki. Świątecz-
ne nabożeństwa mogą trwać po 
kilkanaście godzin, a w ich trakcie 
pielgrzymi i mnisi mogą wchodzić, 
i wychodzić z cerkwi. W czasie po-
lieleosu na jutrzni czy Pieśni Che-
rubinów na Liturgii główny żyran-

Dwa zegary – jeden wskazuje czas bizantyjski, liczony od wschodu słońca
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dol wiruje w rytm śpiewanych 
hymnów. W cerkwi nie stawia się 
świec - miejsce na to jest zazwy-
czaj w przedsionku świątyni. Tam 
również zostawia się kartki z imio-
nami (zapiski). W czasie nabożeń-
stwa wewnętrzna reguła monaste-
ru określa, ile i jakie świece i lamki 
oliwne mają się palić. Do okadza-
nia w czasie świąt używa się także 
ręcznych kadzielnic w kształcie 
małych cerkiewek. Na nabożeń-
stwo zwołują nie tylko dzwony, ale 
również metalowe i drewniane ko-
łatki. Śpiewają zawsze dwa chóry 
- prawy i lewy, naprzemiennie. 
W  śpiewie uczestniczą nie tylko 
potrafiący śpiewać śpiewacy, ale 
również inni mnisi, którzy często 
pomimo omijania prawidłowych 
dźwięków niezwykle wyraźnie in-
terpretują słowa hymnów. W wy-
znaczonych częściach nabożeństw 
wszyscy po kolei podchodzą do 
ikon, po czym stojąc na środku 
cerkwi kłaniają się na dwie lub trzy 
strony i biorą błogosławieństwo od 
ihumena. Pielgrzymi nie są jedynie 

biernymi obserwatorami tych 
praktyk. Zaraz za nowicjuszami 
również oni powtarzają ową czyn-
ność. Pielgrzym nie jest intruzem. 
Pielgrzym to posłaniec od Boga...
Atos pełen jest niezwykłej przyro-
dy – ożywionej jak i nieożywionej. 
Chyba najbardziej zwracają na sie-
bie uwagę zwierzęta. Pielgrzymów 
zaszokować może ilość… kotów. 
W wielu monasterach i kieliach są 
ich dziesiątki. Wylegują się wszę-
dzie, a w porze karmienia całym 
stadem podążają za mnichem jak 
zorganizowane wojsko. W nocy są 
pożyteczne. Łapią gryzonie, a nie-
bezpieczne dla ludzi węże czy inne 
płazy skutecznie odganiają. Na 
Atosie nietrudno spotkać też muły. 
Pasą się często same. Przechadzają 
się po drogach. Dawniej był to nie-
zastąpiony środek transportu. Muł 
woził towary i ojców. Te dzielne 
stworzenia z łatwością pokonują 
górskie zbocza ułatwiając życie oj-

„Wiele jest tu elemen-
tów różnych od naszej 
praktyki. Świąteczne 
nabożeństwa mogą 
trwać po kilkanaście 
godzin, a w ich trakcie 
pielgrzymi i mnisi 
mogą wchodzić, i 
wychodzić z cerkwi. 
W czasie polieleosu  
na jutrzni czy Pieśni 
Cherubinów na Litur-
gii główny żyrandol 
wiruje w rytm śpiewa-
nych hymnów.”

com. W wyższych partiach półwy-
spu, szczególnie wokół szczytu, do 
dziś są niezastąpione. Tam, gdzie 
nie mogą dojechać samochody, 
muły są prawdziwym skarbem. 
W  lasach Atosu żyją też kabany – 
dziki. Takiego lepiej nie spotkać, 
chociaż prawdopodobieństwo, że 
polski pielgrzym spotka się z nie-
znającym polskiego języka dzikiem 
w atoskiej głuszy nie jest wielkie.
 Na Górze Atos jest dwadzieścia 
monasterów. 17 greckich i 3 słowiań-
skie (rosyjski, bułgarski i serbski). 
Administracyjnie Atos jest więc 
podzielony na dwadzieścia okrę-
gów będących we władaniu tychże 
klasztorów. Jest tam jednak wiele 
skitów i kielii, czyli również mona-
sterów, położonych w granicach 
tych dużych. Bywa, że podległy 
skit czy kielia są większe niż sam 
monaster. Do tego cały półwysep 
usiany jest niezliczonymi małymi 
domkami, w których mieszkają 

Monaster św. Pantelejmona
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pojedynczy mnisi, bądź niewielkie 
wspólnoty. Utrzymują się z pracy 
rąk własnych - jedni uprawiają 
winnice, inni robią aromatyczne 
kadzidło, jeszcze inni uprawiają 
oliwki czy malują ikony. Monaster-
skie rękodzieło i produkty cieszą 
się wielką popularnością, bo wia-
domo - wykonywane były z modli-
twą na ustach. Atoski chleb sma-
kuje inaczej - potwierdzi to każdy, 
kto go spróbował. 
 Pielgrzymować można na róż-
ne sposoby. Można wybrać kilka 
dużych monasterów i przemiesz-
czać się między nimi statkiem. 
Atos można przemierzać leśnymi 
i górskimi ścieżkami, które odkry-
wają przed wędrującymi niezwy-
kłe miejsca. Wokół samego szczytu 
góry, rozsiane są domki i pieczary, 
gdzie mieszkają najwięksi asceci. 
Karulie, nazywane strasznymi, 
skutecznie odstraszają koniecz-
nością wspinaczki starymi drabi-

nami i łańcuchami większość piel-
grzymów. Tam mieszkają ci, którzy 
chcą być najbliżej nieba. Niełatwo 
tam trafić, a jak już się trafi to trze-
ba znać miejsca, ścieżki i przede 
wszystkim umieć się poruszać. Jak 
głosi atoska tradycja, w  pobliżu 
szczytu mieszkają „niewidzialni” 
starcy. Ci asceci, którzy osiągnęli 
wyżyny modlitwy, odsłużyć mają 
ostatnią Liturgię przed końcem 
świata na szczycie Góry Atos. Kie-
dy któryś z nich umiera, jego miej-
sce zajmować ma inny atoski 
mnich. O takich starcach dowia-
dujemy się z dawnych opowiadań 
i świadectw, ale też od współczes-
nych świadków. Św. Starzec Pai-
sjusz Hagioryta wspomina, że 
spotkał takiego ascetę w roku 1950 
w drodze ze skitu Kawsokaliwia do 
skitu św. Anny. Kiedy zabłądził, 
poprosił Boga o pomoc w odnale-
zieniu drogi. Niespodziewanie sta-
nął przed nim mnich z jaśniejącą 

twarzą, w schodzonym ubraniu 
i nie pytany sam powiedział, że to 
nie jest droga do św. Anny, po czym 
wskazał drogę właściwą. Skąd wie-
dział, dokąd szedł Starzec Paisjusz? 
Musiał to być obdarzony łaską wi-
dzenia anachoreta. Kiedy św. Pai-
sjusz spytał mnicha, gdzie miesz-
ka, ten wskazał na szczyt Atosu 
i oświadczył, że właśnie tam.
 Większość pielgrzymów od-
wiedza Atos latem. Rzeczywiście, 
Grecja jest o tej porze roku piękna. 
Jednak coraz częściej pielgrzymi 
pojawiają się także w innych po-
rach roku. Przemierzanie półwy-
spu w palącym słońcu na pewno 
pozostanie w pamięci pątników na 
zawsze, jednak jest niewątpliwie 
uciążliwe. Jesienią czy wiosną Atos 
jest równie ciekawy. Jest chłodniej 
i przede wszystkim mniej ludnie. 
Choć czasem spokój pielgrzyma 
zaburzyć może deszcz, to Święta 

„Jak głosi atoska 
tradycja, w pobliżu 
szczytu mieszkają 
„niewidzialni” starcy. 
Ci asceci, którzy 
osiągnęli wyżyny 
modlitwy, odsłużyć 
mają ostatnią Liturgię 
przed końcem świata 
na szczycie Góry Atos. 
(...) O takich starcach 
dowiadujemy się z 
dawnych opowiadań  
i świadectw, ale też  
od współczesnych 
świadków.”

ŚWIĘTA GÓRA ATOS

Autor ze śp. p. Dawidem
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Góra prezentuje się z zupełnie in-
nej strony. Pielgrzymowanie zimą 
również jest możliwe. Śnieg na 
Atosie może się oczywiście poja-
wić, ale jeżeli zamierzamy pozo-
stawać w jednym, bądź kilku miej-
scach bez konieczności wędrowa-
nia, to warto zobaczyć atoską 
przyrodę w tym okresie. Nie należy 
jednak zapominać, że wędrować 
będziemy po górach, a te bywają 
zdradliwe i niebezpieczne. 
 Przekonałem się o tym w ze-
szłym roku. Opowieść ta to jedno 
z wielu niezwykłych zdarzeń, jakie 
miałem okazję przeżyć na Świętej 
Górze. W jednej z rosyjskich kielii 
miałem przyjaciela – mnicha, któ-
ry fascynował się muzyką bizan-
tyjską. Był w pewnym sensie moim 
uczniem. Godzinami śpiewaliśmy 
i rozmawialiśmy o śpiewie. Starzec 
kielii błogosławił na wydanie płyty 
i miałem przyjechać zimą – kiedy 

jest spokojnie, żeby ją z braćmi 
monasteru nagrać. Z ojcem Dawi-
dem kontaktowałem się kilka ty-
godni przed przyjazdem. Wszystko 
ustaliliśmy. Wspomniał, że chciał-
by odwiedzić jaskinię nieopodal 
monasteru Wielkiej Ławry, gdzie 
mieszkał w XIII w. jeden z najwięk-
szych kompozytorów muzyki bi-
zantyjskiej – św. Jan Kukuzelis. 
Tradycja głosi, że kiedy śpiewał na 
atoskiej pustyni, wypasane przez 
niego zwierzęta zamierały w bez-
ruchu, słuchając pięknego śpiewu 
utalentowanego mnicha – wcześ-
niej ulubieńca i nadwornego śpie-
waka cesarza. Poprosiłem o. Dawi-
da, żeby zaczekał na mnie. Chcia-
łem pójść tam razem z nim. Był 
luty, wyjątkowy tego roku, bo 
spadło dużo śniegu. Ojciec Dawid 
postanowił wybrać się jednak sam, 
a ze mną po raz drugi – kiedy już 
przyjadę. Na dwa tygodnie urwał 

się nam kontakt. Nie odpowiadał 
na telefony i wiadomości. Kilka dni 
przed odjazdem dostałem infor-
mację, że zamarzł na drodze mię-
dzy monasterem Wielkiej Ławry 
a Karakalu. Znaleziono go siedzą-
cego pod drzewem. Przyjechałem 
akurat na pogrzeb. Pierwszy w hi-
storii nowej kielii. Śpiewaliśmy 
nad grobem bizantyjskie hymny – 
te, które tak fascynowały o. Dawi-
da. Ihumen powiedział, że nie-
przypadkowo wszystko tak właśnie 
się złożyło. Historia jakich pewnie 
wiele. Pokazuje jednak, że Atos jest 
blisko nieba, jednocześnie będąc 
głęboko osadzonym w ziemskiej 
rzeczywistości. Zdarzenie to jest 
oczywiście przestrogą. Góry są 
niebezpieczne, a pielgrzym musi 
wiedzieć, że strome szczyty 
i  ośnieżone stoki pozostają nie-
bezpieczne nawet w tak świętym 
miejscu.

 Święta Góra Atos nieustannie 
się zmienia. Świadczy to o żywot-
ności tradycji, która przecież nie 
jest skamieliną, a dostosowuje się 
do czasów, miejsca, zwyczajów 
i duchowego stanu ludzi. Techno-
logie czy pewnego rodzaju udo-
godnienia nie powinny nas dziwić 
i razić. Mnisi mają telefony komór-
kowe, w monasterach jest ciepła 
woda i kanalizacja. Ojcowie pracu-
ją na komputerach, a atoskie drogi 
są w coraz lepszym stanie. Duch 
ascetyzmu, bizantyjskiej ducho-
wości i niezwykłego poszanowania 
tradycji nie opuszcza jednak tego 
wyjątkowego miejsca i jego miesz-
kańców.

foto: autor

„Uspalnica" Kielii św. Mikołaja „Burazery"
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 Boże Narodzenie to święto wywołujące w nas ciepłe wspomnienia 
z dzieciństwa, rodzinnego domu. Śnieg, choinka, prezenty, wigilia, nocne 
nabożeństwo, wolne w szkole, świąteczny obiad, goście. Jednym słowem 
obraz większego lub mniejszego szczęścia ubranego w kolory, zapachy, 
przeżycia. W prawosławnych domach funkcjonują obok siebie trzy wy-
miary tego święta: cerkiewny, świecki i ten bijący od zewnątrz, czyli ko-
mercyjny: telewizyjno-sklepowy. Taka koegzystencja jest nieunikniona. 
Można by rzec - takie czasy. Dodatkowo dwutygodniowa różnica w świę-
towaniu wg różnych kalendarzy (stary i nowy styl) czy sklepowy sezon na 
święta rozpoczynany już w listopadzie sprawiają, że okres świąteczny 
trwa w zasadzie prawie trzy miesiące. Kolędnicy śpiewający kolędy na 
różne cele, prawie do końca stycznia nie pozwalają nam zapomnieć 
o świętach. W cerkwiach mija Chrzest Pański, czasem nawet Spotkanie 
Pańskie, sklepy wysprzątane z igieł sztucznych choinek i śniegu w sprayu, 
a kolędy brzmią dalej. Święty Serafin z Sarowa cały rok pozdrawiał 
wszystkich słowami „Chrystus Zmartwychwstał” i kilka razy słyszałem 
ten argument w odniesieniu do „trzymiesięcznego Bożego Narodzenia”. 
Bożonarodzeniowa rzeczywistość sklepowa mało ma wspólnego z ocze-
kiwaniem na przyjście Chrystusa. Kiedyś często mówiło się o „gwiazdce”. 
Prezenty na gwiazdkę, święto gwiazdki; piosenki o śniegu, soplach lodu, 

Marcin ABIJSKI

Bożonarodzeniowe  
rozterki

mrozie i saniach. Chrystusa tam 
nie było. Może związane to było 
z  typowym podejściem poprzed-
niego ustroju, gdzie lepiej było, 
kiedy Bóg w przestrzeni publicznej 
nie istniał. Telewizyjno-sklepowy 
wymiar Bożego Narodzenia jest 
chyba bezpośrednim spadkobiercą 
takiego podejścia. Czy to źle? 
Na  pierwszy rzut oka pewnie tak. 
Przecież zabrano nam prawdziwe 
Boże Narodzenie. Zamiast praw-
dziwego św. Mikołaja mamy tłuś-
ciocha znęcającego się nad renife-
rami, które ciągną ciężkie sanie 
z  ciężkim „woźnicą” i sporym ba-
gażem prezentów. Czy zwracanie 
uwagi, że to nie tak, że taki św. Mi-
kołaj to przebieraniec, że to nie-
cerkiewne itd. ma jakiś sens? Czy 

„Zamiast prawdziwego 
św. Mikołaja mamy 
tłuściocha znęcającego 
się nad reniferami, które 
ciągną ciężkie sanie”.
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ktoś zrezygnuje z choinki, czerwo-
nego Mikołaja i całego tego świata 
elfów? Raczej nie. Sami tego nie 
chcemy. Wychowaliśmy się w ta-
kim klimacie i sami go podtrzy-
mujemy. Szczególnie, kiedy mamy 
małe dzieci bądź wnuki. Zrobić 
jednak możemy coś innego. Niech 
ten bajkowy świat spokojnie sobie 
istnieje. Niech nawet gruby Miko-
łaj jeździ saniami i rozdaje prezen-
ty. My, zamiast atakować ten świat, 
który był jest i będzie, zwróćmy się 
do prawdziwego sensu święta.
 Prawosławne Boże Narodzenie 
w każdym kraju wygląda inaczej. 
Święto to, jak żadne inne posiada 
wszędzie własny, lokalny koloryt, 
za każdym razem niepowtarzalny. 
Polskie prawosławne Boże Naro-
dzenie mocno się zmieniło. Daw-
ny, skromny, postny posiłek za-
mieniła rodzinna kolacja, przed 
którą dzielimy się nieznaną wcześ-
niej w tej roli prosforą. Cerkwie 
przystrojone bywają równie boga-
to jak świąteczne choinki, a kolędy 
(często z mało wyszukanymi sło-
wami) śpiewane są przed, w trak-
cie i po nabożeństwach. Zapoży-
czenia z Zachodu (tego kościelne-
go jak i świeckiego) są zapewne 
nieuniknione. W wielu tych zjawi-
skach należy jednak próbować do-
strzec sedno. Przyjście Chrystusa 
na ziemię było przejawem bezgra-
nicznej miłości. To właśnie miłość 
Boga do człowieka jest tu słowem-
-kluczem. Bóg nas umiłował, na-
kazując jednocześnie miłować się 
wzajemnie. Rodzinna wigilia, czę-
sto dająca możliwość zapomnienia 
chociaż na chwilę o waśniach i nie-
snaskach, dodatkowy talerz (choć 
dziś tylko symboliczny), wspoma-
ganie szlachetnych paczek, wigilii 
dla potrzebujących, zbiórek da-

rów, akcji celowych na domy dzie-
cka, pozwalają nam pobudzać się 
do miłości, wyrozumiałości. Do 
tego samego nawołuje nas prze-
cież nieustannie Cerkiew, tylko, że 
w zdecydowanej większości jej nie 
słuchamy, a jeżeli słuchamy to nie 
przekładamy tej nauki na prakty-
kę. Dlaczego, kiedy ona powtarza 
i przypomina o potrzebie dzielenia 
się z drugim człowiekiem, pomo-
cy, miłości i empatii, pozostajemy 
na ten apel jakby obojętni, a kiedy 
w okresie Bożego Narodzenia do 
tego samego nawołują nas cele-
bryci z ekranów telewizorów 
ochoczo się do takich inicjatyw 
odnosimy? Pytanie trudne i po-
winno dawać do myślenia. Czy 
jednak nie przyznać racji skutecz-
ności tego pozacerkiewnego tren-
du i nie zastanowić się, że trochę 
nie wypada poddawać się wpływo-
wi powiedzenia „cudze chwalicie, 
swego nie znacie"? A może działa 
to jeszcze inaczej? Może właśnie to 
Cerkiew nas uwrażliwia na miłość 
i empatię, nieustannie powtarza-
jąc, że powinniśmy miłować bliź-
nich jak samych siebie, a okolicz-
ności pozacerkiewne dają nam re-
alne instrumenty i możliwości re-
alizacji tego wezwania? Może 
właśnie dzięki temu, że Cerkiew 
powtarza, my, kiedy nadarza się 
okazja reagujemy pozytywnie? 
Pewnie ile osób, tyle odpowiedzi. 
Nasuwa mi się podobne przemy-
ślenie dotyczące postu. Powie-
dzieć komuś, że się pości jest krę-
pujące i niemodne. Ale oświad-
czyć, że jest się na diecie - nie 
ważne jakiej, to już jest trendy. 
Tak, jak w przypadku wspomnia-
nych bożonarodzeniowych przeja-
wów empatii, tak też i tutaj zauwa-
żyć można wielką mądrość Cerkwi. 

Ograniczenie posiłków i rezygna-
cja w wyznaczone dni z konkret-
nych produktów okazuje się być 
niezwykle pożytecznym - oczywi-
ście pod warunkiem, że mówi to 
dietetyk, a nie kapłan. „To co wy 
prawosławni jecie, skoro w poście 
ani ryby, ani oleju. Tak się nie da 
żyć. To średniowiecze”. Kiedy jed-
nak ktoś mówi, że nawet kilkudnio-
we głodówki są wskazane, wtedy 
wszyscy z zachwytem patrzą na 
samozaparcie tych, co się głodzą.
 Konkluzja wypływająca z po-
wyższych myśli jest następująca - 
nie dajmy sobie wmówić, że ele-
ment świecki jest tym zupełnie ob-
cym i wrogim Cerkwi. Często wy-
rasta z chrześcijańskich tradycji, 
przeobrażając je. Mądry człowiek 
potrafi rozsądzić w swym sercu 
i umyśle, co jest zgodne z naucza-
niem Cerkwi, a co nie. Oddzielenie 
sfery cerkiewnej od świeckiej ni-
gdy nie było łatwe. Przecież ową 
pozacerkiewną rzeczywistość kre-
ują często ludzie, którzy również 
są wierzący. Każdy wychodząc 
z  cerkwi udaje się do pracy, do 
domu. Tam ma realny wpływ na 
kształt rzeczywistości, którą sam 
zmienia. Nie musi zamieniać miej-
sca pracy czy domu w cerkiew, ale 
jego postrzeganie rzeczywistości 
wyrasta z chrześcijańskiej dojrza-
łości i z liturgicznego doświadcze-
nia. Czy to nie dobrze, że ten 
prawdziwy św. Mikołaj dalej pozo-
staje na ikonie, nietknięty świe-
ckim przybraniem? Post cerkiew-
ny nie zaszkodzi nawet temu, kto 
nie wierzy. Dieta zawsze się przy-
da. Oby nie działało to w drugą 
stronę. Oby Cerkiew zachowywała 
swój charakter, swoją wyjątkowość 
i powagę.
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Nakładem naszego Stowarzyszenia ukazał się album dokumentujący 
30 lat działalności Bractwa. Jubileusz ten przypada na 2019 rok. 

 Od trzech dekad Bractwo działa na rzecz Cerkwi prawosławnej oraz  
lokalnych społeczności. Choć początki były trudne, to udało nam się prze-
trwać i zostać największą tego typu organizacją w Polsce. Wszystko to było 
możliwe dzięki wspaniałym wolontariuszom – członkom Bractwa, którzy 
bezinteresownie poświęcali i poświęcają swój czas, aktywnie działając  
w naszych strukturach. Album opisuje i dokumentuje na zdjęciach naszą 
historię, inicjatywy, obszary działania oraz stan obecny. Zachęcamy do za-
poznania się z tym co robimy i oczywiście do zasilenia naszych szeregów.

Album z okazji 30-lecia  
działalności Bractwa

BRACTWO CiM

Album dostępny jest 
w internetowym 
sklepie cerkiew.pl, 
Centrum Kultury 
Prawosławnej w 
Białymstoku oraz 
kołach terenowych 
Bractwa.
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Pielgrzymka  
do Zaleszan

 7 grudnia Zarząd Koła Nr 1 
Bractwa św. św. Cyryla i Metode-
go w Białymstoku zorganizował 
pielgrzymkę do Żeńskiego Domu 
Zakonnego św. męcz. Katarzyny 
w Zaleszanach. Opiekunem du-
chowym pielgrzymki był o. ihu-
men Sergiusz, który w czasie 
drogi dzielił się wspomnieniami 
o zmarłym niedawno archiman-
drycie Gabrielu.

Z ŻYCIA KÓŁ

BIAŁYSTOK  I

 Po przybyciu do Domu Zakonnego pielgrzymi pokłonili się ikonie i czą-
steczce relikwii św. męcz. Katarzyny oraz wzięli udział w Boskiej Liturgii. 
Część pielgrzymów przystąpiła do sakramentów św. spowiedzi i św. Eu-
charystii. Po Liturgii, tradycyjnie, na pielgrzymów czekał poczęstunek. 
Przed udaniem się w drogę powrotną pielgrzymi wrócili do cerkwi, żeby 
w  spokoju i modlitewnym skupieniu jeszcze raz pokłonić się ikonie św. 
męcz. Katarzyny i cząsteczce jej relikwii oraz Zaleszańskiej Ikonie Matki 
Bożej. Ikona ta w swej treści nawiązuje bezpośrednio do tragicznych wyda-
rzeń, jakie miały miejsce w Zaleszanach w 1946 r. Z tego też względu piel-
grzymi postanowili odwiedzić to miejsce - skromny pomnik oraz ustawio-
ne po drugiej stronie ulicy 3 krzyże. Przy tych krzyżach pątnicy wznieśli 
modlitwę za dusze ofiar tego tragicznego wydarzenia, po czym udali się 
w drogę powrotną.
 Powrót odbywał się w spokoju i głębokiej zadumie spowodowanej 
przedstawionym przez biskupa Pawła żywotem św. Katarzyny i jej męczeń-
ską śmiercią oraz tragedią mieszkańców wsi Zaleszany, która miała miejsce 
w czasach współczesnych.
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Pielgrzymowanie	do	świętych	miejsc

 28 października białostockie koło nr 1 zorganizowało kolejne 
spotkanie. Jego tematem było pielgrzymowanie do miejsc świę-
tych, w tym podsumowanie ostatniego wyjazdu do Wilna. 
W pielgrzymce brali udział nie tylko białostoccy działacze Bra-
ctwa, ale także uczniowie brackiej szkoły św. św. Cyryla i Meto-
dego. Wyjazd wiele osób skłonił do refleksji nad aktywizacją 
młodzieży oraz poznawaniem wyjątkowych świętych miejsc nie 
tylko za granicami kraju, ale także tych rodzimych. Wywiązała 
się konstruktywna dyskusja, w której starsze pokolenia dzieliły 
się doświadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą, udzielając 
wielu cennych uwag i spostrzeżeń. Pojawił się ciekawy wątek 
dotyczący udziału rodziny w kształtowaniu religijnych postaw 
dziecka, ale także zaangażowania katechetów, którzy na pozio-
mie szkoły mogą mieć duży wpływ na budowanie w podopiecz-
nych świadomości swojej roli w Cerkwi. Dyskusja pokazała jak 
żywym i aktualnym tematem jest katecheza młodych. Na spot-
kaniu, swoimi przeżyciami z pielgrzymek podzieliły się także 
dwie panie - Nadzieja Oniszczuk i Wiera Greczan. Pani Nadzieja 
pielgrzymowała do Grecji, gdzie jej celem była wyspa Korfu i re-
likwie św. Spirydona, a pani Wiera opowiadała o wyjeździe do 
Poczajowa. 

 Bratczycy postulowali częstsze wyjazdy 
do nieco zapomnianych świętych miejsc 
i  cerkwi w kraju, aby wspomóc je również 
ekonomicznie. Ważnym wnioskiem było 
rozpoczęcie starań o nadanie jednej z biało-
stocku ulic nazwy św. św. Cyryla i Metodego. 
Na spotkaniu można było nabyć duchową li-
teraturę za symboliczną złotówkę. Rados-
nym akcentem było także gromkie „mnogaja 
leta” dla jednego z bratczyków – Piotra Kru-
ka. Spotkanie, w którym brał udział także 
duchowy opiekun koła – o. Ihumen Sergiusz, 
zakończyła wspólna modlitwa.
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100	rocznica	męczeńskiej	śmierci	monarchy	
Mikołaja	II

17	lipca	2018	r.	przypadła	100	rocznica	męczeńskiej	śmierci	ostat-
niego	rosyjskiego	monarchy	Mikołaja	II	i	jego	Rodziny.	
 Okrągła data była okazją do ponownego przyjrzenia się okolicz-
nościom, przyczynom i skutkom zabójstwa cara. O nowych ustale-
niach i ujawnionych faktach dotyczących tych wydarzeń opowiedział 
zebranym podczas spotkania w Centrum Kultury Prawosławnej 
w  dniu 07.10.2018 r. o. Konstanty Bondaruk. Spotkanie na temat: 
„Upadek monarchii w Rosji oraz setna rocznica zabójstwa św. cara 
Mikołaj II i jego Rodziny” zorganizowało Koło Bractwa św. św. Cyryla 
i Metodego działające przy Parafii Wszystkich Świętych w Białym-
stoku.

ks. prot. Piotr Pietkiewicz

BIAŁYSTOK II
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Spotkanie	z	Arcybiskupem	Jakubem

18 listopada białostockie Koło nr 2 Bractwa św. św. Cyryla i Metodego 
zorganizowało spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej z JE Abp. Ja-
kubem na temat: „Prawosławie wobec współczesnych problemów moral-
nych”. Władyka Jakub przybliżył zebranym nauczanie Cerkwi wobec  
aktualnych tematów społecznych takich jak, np: zapłodnienie in vitro, 
wykorzystanie komórek macierzystych, eutanazja, związki partnerskie, 
ideologia gender i LGBT.
 Szerszemu omówieniu problemów moralnych abp Jakub poświęcił 
niedawno wydaną książkę  „Społeczne nauczanie Kościoła prawosławne-
go”. Przedstawione w niej zostały także stanowiska lokalnych Cerkwi 
w kwestii nauki społecznej, w szczególności patriarchatów: konstantyno-
politańskiego, moskiewskiego i rumuńskiego oraz Greckiej Cerkwi  
Prawosławnej.
 Zachęcamy do zapoznania się z tą pozycją, gdyż pozwala ona bardziej 
zrozumieć stopień zagrożeń społecznych w dzisiejszych czasach i właści-
wie je interpretować w świetle nauki Pisma Świętego oraz Tradycji  
Cerkwi.

ks. prot. Piotr Pietkiewicz
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Wyjazd do Cieplic

We wrześniu członkowie i sympatycy kół terenowych Bractwa 
św. św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach 
przebywali w Cieplicach. Opiekunem duchowym pielgrzymki 
był proboszcz parafii prawosławnej w Jeleniej Górze o. Bazyli 
Sawczuk. Pielgrzymi zwiedzili Pragę, Karpacz, a we Wrocławiu 
świętowali Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy w cerkwi 
św. św. Cyryla i Metodego. Nabożeństwo celebrował abp Jerzy 
w asyście przybyłych duchownych. Władyka podziękował 
wszystkim wiernym za udział w Liturgii, szczególnie bratczy-
kom - pielgrzymom z Podlasia. Przed wyjazdem w niedzielę 
wszyscy uczestniczyli w Liturgii w cerkwi św. św. Piotra i Pawła 
w Jeleniej Górze. Nabożeństwo sprawował o. Bazyli Sawczuk.

Michał Górski, foto Michał Górski

BIELSK PODLASKI
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Pielgrzymka  
do	białoruskich	 
monasterów

 W dniach 29 listopada – 2 grud-
nia trwała pielgrzymka hajnow-
skiego koła terenowego Bractwa do 
trzech monasterów na Białorusi. 
W  realizacji wyjazdu pomogli 
m. Magdalina z monasteru św. El-
żbiety w Mińsku i Marek Jakimiuk. 
Jako pierwszy pielgrzymi odwie-
dzili monaster w Żyrowicach. 
Uczestnictwo w Boskiej Liturgii, 

HAJNÓWKA

zwiedzanie monasteru i wizyta przy źródełku (gdzie jeden śmiałek nawet 
się wykąpał) były głównymi punktami programu. Drugim z odwiedzo-
nych monasterów był monaster w Połocku. Tu też pielgrzymi uczestni-
czyli w nabożeństwach, mogąc modlić się przy relikwiach św. Eufrozyny. 
Grupę z Polski przyjęła sama ihumenia monasteru, obdarowując każdego 
upominkami. Pielgrzymi zwiedzili także cerkwie Połocka. 
 Na koniec grupa udała się do Mińska. Pielgrzymi uczestniczyli w na-
bożeństwach w monasterze św. Elżbiety, gdzie chórem dyryguje m. Julia-
nija (znana białoruska kompozytorka – Irina Denisowa). Śpiew pod jej 
kierownictwem zrobił na pielgrzymach ogromne wrażenie. Bratczycy 
zwiedzili wiele cerkwi Mińska, w tym grób Walentyny Mińskiej. Mieli tak-
że wyjątkową okazję spotkać się w katedralnym soborze z metropolitą 
mińskim Pawłem. Przez cały wyjaz wszyscy czuli wyjątkową opiekę św. 
Eufrozyny Połockiej.
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Wybory	władz	koła	w	Lublinie

18	 listopada	w	 Lublinie	 odbyły	 się	wybory	władz	 koła	 terenowego	 na	 kolejną	 3-letnią	 
kadencję.	

 W niedzielny poranek członkowie lubelskiego koła uczestniczyli w Boskiej Liturgii w lu-
belskiej cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego, sprawowanej pod przewodnictwem 
arcybiskupa Abla. Po zakończeniu służby w świetlicy parafialnej odbyły się wybory. Licznie 
zebranych Braci i Siostry z lubelskiego koła zaszczycili swoją obecnością władyka Abel,  
ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, a także przewodniczący Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Bazyli Piwnik oraz Rado-
sław Kowalczyk – zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej Bractwa. 
 Spotkanie rozpoczęło się od wykładu wprowadzającego Arcybiskupa Abla, który w swo-
jej mowie poruszył wiele istotnych wątków związanych z historią prawosławia w diecezji 
lubelsko-chełmskiej, a także zaakcentował historyczną rolę bractw prawosławnych, szcze-
gólnie w okresie unii brzeskiej pod koniec XVI w., w obronie świętej wiary prawosławnej. 
 Następnie głos zabrał przewodniczący Bazyli Piwnik, który przypomniał licznie zebra-
nym zasadnicze przesłania misji i główne cele Bractwa CiM. Zachęcał też zebranych do 
podjęcia idei zorganizowania w Lublinie brackiego przedszkola. Takie palcówki oświatowe 
działają już z sukcesem w Bielsku Podlaskim i Hajnówce, a kolejna jest w trakcie organizacji 
w Siemiatyczach. Następnie odbyły się wybory władz koła terenowego w Lublinie Bractwa 
CiM na kolejną 3-letnią kadencję. Obecni na spotkaniu członkowie koła na przewodniczą-
cego zebrania wybrali jednogłośnie prof. Krzysztofa Leśniewskiego. W kolejnym kroku spo-
śród zebranych wybrano komisję skrutacyjną i przystąpiono do wyboru władz. W wyniku 
wielu głosowań wybrano na kolejną kadencję władze lubelskiego koła terenowego w nastę-
pującym składzie:

LUBLIN

Zarząd	koła:
• Sławomir Wyspiański – przewodniczący
• Kamen Rikev – wiceprzewodniczący
• Urszula Garbacz – sekretarz
• Jan Marczuk – skarbnik
• Ludmiła Saulina – członek
• Anna Ginszt – członek

Komisja	rewizyjna	koła:
• Aleksander Kowalski – przewodniczący
• Sergiusz Bukharin – członek

 Na zakończenie przewodniczący Bazyli Piwnik złożył gratulacje nowo 
wybranym władzom i podziękował licznie zebranych braciom i siostrom za 
przybycie i udział w wyborach.
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WARSZAWA

Konferencja	poświęcona	„80.	rocznicy	burze-
nia	cerkwi	prawosławnych	na	Chełmszczyźnie	
i	południowym	Podlasiu”

W	sobotę	8	grudnia	br.,	w	Centrum	Kultury	Prawosławnej	w	Warszawie	
odbyła	się	Konferencja	poświęcona	80.	rocznicy	tragicznych	wydarzeń	
-	burzenia	cerkwi	prawosławnych	na	Chełmszczyźnie	i	południowym	
Podlasiu.	Organizatorem	Konferencji	było	Koło	Terenowe	Bractwa	św.	
św.	Cyryla	i	Metodego	w	Warszawie.	Patronatem	honorowym	konferen-
cję	objął	Jego	Eminencja	Metropolita	prof.	zw.	dr	hab.	Sawa,	Metropo-
lita	Warszawski	i	całej	Polski.	

 W konferencji wzięli udział: Dziekan Wydziału Teologicznego ChAT – 
prof. dr hab. Jerzy Ostapczuk, Przewodniczący Stowarzyszenia Bractwo 
Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego – Bazyli Piwnik, warszawskie du-
chowieństwo, studenci ChAT i Seminarium Duchownego oraz prawo-
sławni mieszkańcy Warszawy.
 Konferencję poprzedziła panichida odprawiona w Katedrze Metropo-
litalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie przez ks. prot. Doroteusza Sa-
wickiego i ks. prot. Andrzeja Baczyńskiego, podczas której wspominano 
ofiary tych tragicznych wydarzeń, kiedy to wielu oddało swe życie za wia-
rę prawosławną.
 Część oficjalną rozpoczęło słowo wprowadzające J.E. Wielce Błogosła-
wionego Metropolity Sawy, który m.in. mówił o haniebnej akcji z 1938 r., 
kiedy z polecenia władz państwa polskiego burzono cerkwie prawosław-
ne na Chełmszczyźnie i Podlasiu. Nawiązał on także do okresu sprzed 
tych wydarzeń oraz po nich – jako zaplanowanych działań mających 
zniszczyć Cerkiew prawosławną i wiarę prawosławną. Eminencja mówił 
również o bolesnych doświadczeniach i osobistych refleksjach, związa-
nych z cierpieniem ludności prawosławnej tych ziem, jego rodzinnych 
ziem.
 Jako pierwszy z referatem na temat: „Likwidacja i burzenie cerkwi 
w Warszawie - jako zapowiedź tragedii z 1938 r.” – wystąpił ks. dr Doro-
teusz Sawicki, który wzbogacając swoje wystąpienie prezentacją multi-
medialną, ukazał uwarunkowania okresu międzywojennego oraz nie-
zwykle trudnego położenia Cerkwi prawosławnej w tym okresie i nastro-
jów wobec prawosławia, jakie panowały po odzyskaniu niepodległości. 
Prelegent mówił również o złożonej historii warszawskiego prawosławia 
i burzeniu cerkwi w warszawie jako zapowiedzi tragedii z 1938 r.
 Na temat „Burzenie cerkwi w 1938 r.” swoje wystąpienie, wsparte pre-
zentacją przygotował – dr Grzegorz Kuprianowicz z Lublina, który przy-
bliżył tragizm akcji burzenia cerkwi w roku 1938, a także ukazał dramat 
związany z całym zaplanowanym procesem wielopłaszczyznowych dzia-
łań władz państwowych mających na celu likwidację Cerkwi prawosław-
nej na ziemi chełmskiej i podlaskiej oraz na ziemiach Rzeczypospolitej 
zarówno w okresie międzywojennym jak i powojennym.
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Podczas konferencji zaprezento-
wano również wystawę na temat 
burzenia cerkwi na Chełmszczyź-
nie i południowym Podlasiu, po-
wiązaną z tematem konferencji, 
udostępnioną przez ordynariusza 
diecezji lubelsko-chełmskiej – abp. 
Abla.

 ks. Andrzej Baczyński
foto N. Torkoniak, A. Pawlak
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Godzina kodowania

 Uczniowie klas Ia, IIa, IIb wzięli udział w Godzinie Kodowania (The 
Hour of Code), organizowanej w ramach Tygodnia Edukacji Informatycz-
nej (Computer Science Education Week, USA). W Polsce łamigłówki, jakie 
dzieci rozwiązywały w ramach Godziny Kodowania były interesującym 
i  wciągającym wstępem do programowania oraz dalszego rozwijania 
umiejętności programowania jak i zgłębiania metod informatyki i jej za-
stosowań.

Centrum Tradycji  
Mleczarstwa 

23	listopada uczniowie naszej szkoły odwie-
dzili Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muze-
um Mleka w Grajewie. Była to wspaniała oka-
zja do zapoznania się z przemysłem mleczar-
skim wczoraj i dziś. Dawne eksponaty służące 
do produkcji przetworów mlecznych pokaza-
ły uczniom, jak wymagająca jest praca przy 
zwierzętach, a następnie przy produkcji mle-
ka, serów czy masła.

SZKOŁA CiM
Karolina Chmur



33BIULETYN INFORMACYJNY  NR 82  [4/2018]

Zajęcia	edukacyjne	
w	Centrum	Symu-
lacji Medycznej 
w	Białymstoku

6 listopada klasa IIa uczestni-
czyła w zajęciach edukacyjnych 
w Centrum Symulacji Medycz-
nej w Białymstoku. Dzieci mia-
ły okazję zobaczyć „od kuchni” 
pracę lekarzy i ratowników 
medycznych. Profesjonalne 
manekiny medyczne pozwoliły 
dzieciom możliwie realnie po-
czuć klimat pracy w szpitalu.
 Nowoczesne centrum umoż-
liwia zajrzenie do miejsc, gdzie 
w normalnych warunkach oso-
by postronne nie mają wstepu. 
Mamy nadzieję, że wizyta prze-
kona niejednego ucznia do 
podjęcia zawodu lekarza lub 
pielęgniarki. Wizyta	w	Galerii	Śleńdzińskich
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Piernikowe choinki

28 listopada klasa Ia i IIIa odwiedziły pracownię tortów i deserów arty-
stycznych „Monoporcja”. W studio dzieci zostały przywitane ciepłą her-
batką i słodkościami. Kiedy pokrzepiły się poczęstunkiem przystąpiły do 
przygotowania ciasta na pierniki. Dzieci wałkowały, wykrawały elementy 
choinek, przygotowywały masę do ich dekorowania, żeby wreszcie zająć 
się połączeniem wszystkich części we wspaniałe, pachnące, piernikowe 
choinki. Zajęcia w pracowni były wspaniałym doświadczeniem
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Świąteczne	warsztaty

10 grudnia 2018 r. w świetlicy 
szkolnej odbyły się świąteczne 
warsztaty, które przeprowadziła 
pani Iwona Zinkiewicz - starszy 
specjalista służby leśnej z Arbore-
tum w Kopnej Górze. Dzieci z panią 
Iwoną wykonywały stroiki bożona-
rodzeniowe z naturalnych surow-
ców oraz  „darów natury” przywie-
zionych z Nadleśnictwa Supraśl. 
Uczniowie dowiedzieli się również 
jak wygląda praca leśnika oraz w 
jak ciekawy i prosty sposób można 
wykorzystać naturalne bogactwo 
naszych lasów.

Wizyta w schronisku

 Uczniowie naszej szkoły aktyw-
nie pomagają bezpańskim zwie-
rzętom. Corocznie przeprowadza-
na jest w szkole zbiórka pomocy dla 
schronisk. Wspomogliśmy Schro-
nisko dla Zwierząt w Białymstoku 
oraz Fundację Kotkowo. Zwierzęta 
otrzymały karmę i potrzebne rze-
czy, a szkoła wspaniałe podzięko-
wania.
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Konkurs recytatorski 
w	Augustowie

9 listopada piątka przedszkolaków 
wzięła udział w konkursie recyta-
torskim „Kto Ty jesteś? Polak 
mały” w Zespole Szkół w Augusto-
wie. Dominika Martyniuk zajęła 
pierwsze miejsce. 

Gratulujemy!

Wprowadzenie	Bogarodzicy	do	świątyni	

 Zgodnie z przekazem tradycji, trzyletnia  Maria została poświęcona 
przez rodziców Bogu w Świątyni Jerozolimskiej. Została wprowadzona 
przez arcykapłana do sanktuarium świątyni, do którego on sam wchodził 
tylko raz w roku. 
 Tradycyjnie co roku w tym dniu przedszkolaki uczestniczą w Boskiej 
Liturgii i przystępują do św. Pryczastija. W tym roku dzieci z młodszych 
grup i część pięciolatków była w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy; dzieci ze 
starszych grup, w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy.

PRZEDSZKOLE
BIELSK PODLASKI
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Święto	Niepodległości

10 listopada uroczyście obchodzi-
liśmy setną rocznicę Niepodległo-
ści Polski. Uroczystości przed-
szkolne rozpoczęły się o godzinie 
9.00. Były wierszyki, piosenki, 
prezentacja i wspólne śpiewanie 
hymnu.

„Mały	Patriota”

 Międzyprzedszkolny Konkurs Recyta-
torski „Mały Patriota” odbył się we wtorek 
13 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w Ka-
tolickim Przedszkolu Niepublicznym 
„Karmelki” przy ul. Żwirki i Wigury 4 
w  Bielsku Podlaskim. Konkurs adreso-
wany był do dzieci 5-6 letnich. Wystąpiło 
pięcioro przedszkolaków z naszego przed-
szkola. Wszystkie dzieci zostały nagro-
dzone.

Pasowanie na przedszkolaka

 Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowa uroczy-
stość, która w naszym przedszkolu odbyła się 24 listopada. 
Od samego rana wyczuwało się podniosłą atmosferę. Mali 
artyści zaprezentowali przygotowane piosenki, tańce oraz 
wierszyki. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania, 
czyli dotknięcie ramienia każdego przedszkolaka ogrom-
ną kredką przez panią dyrektor Walentynę Mielnik-Niko-
łajuk, po uprzednim ślubowaniu. Następnie przedszkolaki 
otrzymały od pani dyrektor upominki. Uroczystość paso-
wania zakończyła się słodkim poczęstunkiem.



38

Wyjazd	do	Hajnówki

15 listopada starszaki z naszego przedszkola oraz uczennice z Niepublicznego Gimnazjum ZDZ wybrały się do 
Hajnówki. Celem wyjazdu było przekazanie zebranych wcześniej darów dla piesków ze schroniska „Ciapek” 
w ramach akcji pn. „Pieskom pomagajmy, swoje serduszko dajmy”.
 Na miejscu czekała już pani Iza, która opowiedziała o schronisku i jego podopiecznych. Dzieci zobaczyły koj-
ce, w których mieszkają pieski i dowiedziały się w jaki sposób można pomóc schronisku oraz jak przebiega pro-
cedura adopcji psa. Uczennice w tym czasie mogły nakarmić zwierzaki przywiezionymi smakołykami.
 Kolejnym punktem wyjazdu było zwiedzanie Soboru Świętej Trójcy. W tej Cerkwi znajduje się aż siedem ołta-
rzy, okna i największe panikadiło zdobią rzadko spotykane w prawosławnych świątyniach witraże, a budowa 
soboru zajęła prawie 20 lat. Te i wiele innych ciekawostek dotyczących zwiedzanej cerkwi opowiedział o. Paweł 
Korszak.

Warsztaty kreatywne

14 listopada grupa sześciolatków 
uczestniczyła w warsztatach krea-
tywnych. Przy pomocy prowadzą-
cych, dzieci wykonały piękne świe-
ce. Potem grupa pięciolatków mia-
ła takie same warsztaty. Warsztaty 
świecowe to wspaniała możliwość 
stworzenia ozdoby, którą dzieci 
zaniosą do swoich domów.
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„Opowieści	Starego	Kredensu”

20 listopada zawitali do naszego przedszkola aktorzy z Teatru pod Orzełkiem z Białegostoku. 
Spektakl pt. „Opowieści starego kredensu” był bardzo ciekawy i pouczający. Ciągle były używane 
zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam… Profesor Hilary Szczebrzeszyński wraz 
z roztargnioną asystentką panią Anią opowiada legendę o Złotej Kaczce oraz bajkę o Grzecznym 
Rycerzu, który dobrocią pokonał smoka. Lalki stworzone z kuchennych przedmiotów, mieszkające 
w starym kredensie, nie mogą doczekać się wejścia na scenę. Stolnica staje się stolicą bajkowego 
królestwa, gdzie rządzi król Wałek Pierwszy, a w pobliskiej pieczarze hałasuje smok stworzony 
z tłuczka, drewnianych łyżek i foremek do ciasta. Chlebowa Kromka ożywa i nuci pieśń o Złotej 
Kaczce pływającej po podziemnym stawie, zaś kuchenny ręcznik po zawiązaniu supełków zamienia 
się w lalkę biednego Jasia marzącego o legendarnym bogactwie. W trakcie spektaklu dzieci składa-
ją rycerskie ślubowanie przez co powiększa się Zakon Rycerzy Grzeczności.  To był bardzo poucza-
jący spektakl.

Wioska	św.	Mikołaja

27 listopada pięciolatki i sześciolatki wy-
brały się w odwiedziny do św. Mikołaja 
w  Pomigaczach. Zabawa była świetna, 
a przedszkolaki zadowolone. Opiekunowie 
również. Listy z prośbą o prezenty również 
zostały napisane.

Kto	Ty	jesteś?	Polak	mały!

29 listopada w przedszkolu wystąpili aktorzy ze Studia 
Artystycznego Arena, przedstawiając sztukę „Kto Ty je-
steś? Polak mały”. Przedszkolaki zapoznały się z symbola-
mi narodowymi, geografią i legendami Polski. Dzieci 
również wykazały się swoją wiedzą. Przedstawienie było 
przeplatane wierszami patriotycznymi.
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Patriotyczne  
śpiewanie

21 listopada grupa starszaków 
spotkała się z uczniami Liceum 
z DNJB w Hajnówce, aby wspólnie 
pośpiewać w bibliotece pieśni pa-
triotyczne. Rozpoczęliśmy od 
wspólnego zaśpiewania Hymnu 
Polski. Zarówno przedszkolaki, jak 
i ich starsi koledzy śpiewali patrio-
tyczne pieśni, które skłaniały do 
zadumy. Była to wspaniała lekcja 
historii, którą wspólnie powinni-
śmy pielęgnować.

PRZEDSZKOLE
HAJNÓWKA

Dzień	Kredki

22 listopada to Dzień Kredki. Jak 
obchodziliśmy Dzień Kredki w na-
szym przedszkolu? Odpowiedź 
brzmi: kreatywnie, wesoło, z nutką 
zdrowej rywalizacji. Zarówno 
w grupie maluszków, jak i w grupie 
starszaków podczas zabaw tego 
dnia królowała kredka. Dzieci 
śpiewały piosenki o kredkach, ry-
sowały prace kredkami, odnajdo-
wały kredki w sali, nawijały nitki 
z cukierkami na kredki, opowiada-
ły do czego oprócz rysowania może 
jeszcze służyć kredka.
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Logopedycznie	i	misiowo

27 listopada pani logopeda - Elżbieta Sterlingow zorganizowała grupowe 
zajęcia logopedyczne w obu grupach przedszkolnych. Zarówno w grupie 
maluszków, jak i starszaków królował miś oraz wiele innych ciekawych 
elementów, choćby tort ze świeczką. Zajęcia wzbudziły ogromne zainte-
resowanie dzieci. Dziękujemy Pani Elu za zaangażowanie, jest Pani cu-
downa.

Dzień	Misia

26 listopada obchodziliśmy w na-
szym przedszkolu Dzień Misia. 
Tego dnia wszyscy przyszli do 
przedszkola ze swoimi przyjaciół-
mi - misiami. Przez cały dzień 
w  przedszkolu królowały zabawy, 
gry, prace plastyczne z  głównym 
bohaterem - misiem. Dzieci ryso-
wały misie, śpiewały „misiowe” 
piosenki, tańczyły ze swoimi mi-
siami, poszukiwały w przedszkolu 
zaginionych misiów. Do przed-
szkola zawitał duży, pluszowy miś, 
z którym dzieci chętnie bawiły się 
i  fotografowały. Dzień w przed-
szkolu minął misiowo i radośnie.
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VI	Ogólnopolski	Konkurs	Bajka	2018

30	 listopada	 grupa starszaków gościła w Areszcie Śled-
czym w Hajnówce na podsumowaniu „VI Ogólnopolskiego 
Konkursu Bajka 2018”. Zarówno dzieci, jak i panie oraz 
reszta zaproszonych gości, zostali oczarowani opowieś-
ciami snutymi przez wspaniałą bajarkę, Katarzynę Ja-
ckowską-Enemuo. 

Poczytaj mi mamo, 
poczytaj mi tato

 Kolejny rodzic zagościł w na-
szym przedszkolu, aby poczytać 
naszym maluszkom. Tym razem 
pani Kasia - mama Lenki, przybli-
żyła dzieciom historię o rezolutnej 
kotce i jej przyjaciołach. „Kicia Ko-
cia” to seria książeczek stworzona 
z myślą o najmłodszych. Wspólnie 
z Kicią Kocią dzieci odkrywają 
świat i uczą się poruszać w co-
dziennym życiu. Po wysłuchaniu 
książeczki pani Kasia przygotowa-
ła również tematyczne kolorowan-
ki dzieciom. Dziękujemy serdecz-
nie za stworzenie miłej atmosfery 
i poświęcony nam czas.
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Warsztaty	Bożonarodzeniowe

5 i 6 grudnia nasze przedszkole zamieniło się na moment w pracownię 
plastyczną, w której działo się wiele ciekawych rzeczy. W miłej, świątecz-
nej atmosferze wielu rodziców, a nawet rodzeństwo naszych przedszko-
laków odkrywało swoje talenty plastyczne, a dzieci zamieniły się w praw-
dziwych artystów. W grupie maluszków, dzieci wspólnie z rodzicami i ro-
dzeństwem robiły bombki, zaś w grupie starszaków powstała piękna cho-
inka. Ozdoby, które powstały podczas warsztatów zdobią nasze 
przedszkole. Dziękujemy serdecznie tym wszystkim, którzy wzięli udział 
w warsztatach.

Kalendarzyk 2019

Tradycyjnie, przygotowaliśmy dla  
naszej prawosławnej społeczności 
kieszonkowy kalendarzyk na 2019 rok. 
Szybko można w nim odszukać daty 
świąt i postów. Tegoroczna edycja 
przedstawia ikonę św. Jerzego – któ-
rego relikwie z inicjatywy Bractwa 
przybędą do Polski ze św. Góry Atos 
w sierpniu. 
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Niedługo rozpocznie się akcja rozliczania rocznych zeznań podatkowych i każda organizacja  

pożytku publicznego (OPP) zachęca do przekazania 1% podatku na swoją działalność. Bractwo 

św. św. Cyryla i Metodego jest pierwszą prawosławną organizacją, która uzyskała status OPP.  

Od lat otrzymane od Państwa środki przeznaczamy na działania statutowe, w większości nakie-

rowane na prawosławną edukację, działalność wydawniczą, charytatywną oraz pomoc doraźną. 

W bieżącym roku:
•  rozpoczęliśmy starania o otworzenie kolejnych przedszkoli (w Warszawie, Lublinie  

i Siemiatyczach)

•  kontynuowaliśmy cykl otwartych wykładów w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej

•  wydaliśmy pierwszą w Polsce obszerną książkę poświęconą św. Starcowi Porfiriuszowi

•  wydaliśmy Akatyst do św. Paraskiewy z tłumaczeniem na język polski

•  kontynuowaliśmy wydawanie Biuletynu Informacyjnego, poprzez który informujemy Państwa 

o naszych działaniach

•  przyznaliśmy stypendia naukowo-socjalne

•  wsparliśmy doposażenie naszych placówek oświatowych

•  wspomogliśmy finansowo wiele potrzebujących parafii i instytucji

W przyszłym roku czeka nas wiele wyzwań:
•  z monasteru Ksenofontos na św. Górze Atos przybędą do Polski relikwie św. wielkiego męczen-

nika Jerzego. Tradycyjnie delegacja atoskich mnichów gościć będzie w wielu miejscach naszego 

kraju. To największe wyzwanie, jakie przed nami stoi. Pielgrzymce będą towarzyszyć spotkania 

i wykłady wsparte naszymi wydawnictwami. Zaktywizować zamierzamy także prawosławnych 

Białorusinów, którym zaproponujemy pieszą pielgrzymkę na św. Górę Grabarkę

•  będziemy kontynuować działalność wydawniczą, w tym regularne wydawanie Biuletynu Infor-

macyjnego

•  nowe koło terenowe naszego Stowarzyszenia pojawi się w Białej Podlaskiej

•  otwarcie nowych przedszkoli wiązać się będzie z dużymi kosztami i działaniami organizacyjnymi

•  zamierzamy kontynuować wypłacanie stypendiów naukowo-socjalnych

•  z okazji jubileuszu 30-lecia Bractwa oraz 5-lecia bielskiego chóru „Bractwo” planujemy wydanie 

płyty CD z repertuarem pieśni paraliturgicznych.

Wymienione inicjatywy to jedynie część szerokiej działalności, jaką prowadzi nasze Stowarzysze-

nie. Bractwo wielką rolę przywiązuje do edukacji, kształcenia i wychowania w duchu prawosła-

wia. Pod naszymi skrzydłami uczy się i wychowuje setki dzieci i młodzieży, które w przyszłości 

kultywować będą tradycje naszych przodków. To nasz ogromny potencjał, którego nie możemy 

zaprzepaścić. 

Państwa Pomoc, na którą co rok liczymy, pomoże nam w realizacji naszych zamierzeń!

Przez cały rok można nas również wspierać darowiznami, za które również będziemy niezwykle 

wdzięczni. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 

6% (osoby fizyczne) lub 10% (osoby prawne) uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona 

być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Za pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy!   Spasi Gospodi!

KRS  0000129924

Nr konta  04 1240 5211 1111 0010 8198 5567

Drodzy Bracia i Siostry!
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