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Podsumowanie warsztatów ikonograficznych

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Me-
tropolity Warszawskiego i Całej Polski w dniach 15 września – 15 paździer-
nika 2021 r. przy  parafii pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubi-
nach odbyły się warsztaty pisania ikon dla dzieci i młodzieży.

Naukę pisania ikon rozpoczęło 18 uczniów z Białegostoku,  Hajnówki i 
okolic. Organizatorem warsztatów była Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia 
Najświętszej Marii Panny w Dubinach. Zajęcia prowadził ks. Paweł Zabroc-
ki, zastępca dyrektora Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku 
Podlaskim.

W czasie warsztatów prowadzący wskazał na wyjątkową więź i miłość 
jaką otrzymujemy od Bogurodzicy a ikona Opieki Matki Bożej którą mło-
dzi ikonopiscy pisali w  szczególny 
sposób oddaje tą bliskość Boga i 
człowieka.

Uczestnicy nie tylko rozwijali 
swoje umiejętności plastyczne ale 
uczyli się  modlitwy, pokory, cier-
pliwości.  To spotkanie przemie-
niło  wszystkich. Pozwoliło  lepiej 
poznać samego siebie i stworzyć 
wyjątkową więź z innymi. Dało 
możliwość zgłębić  nieznaną do-
tąd sztukę ikonografii i poznać nie 
tylko sposób pisania ikony, ale też 
nową terminologię związaną z iko-
nopisarstwem.

Warto zaznaczyć, że choć wszy-



scy pisali ikonę Bogurodzicy to jednak każda ikona była inna, gdyż każdy z 
uczestników wkładał w nią cząstkę siebie.

Uczestnicy wyrazili swoje podziękowania organizatorom i o. Pawłowi 
Zabrockiemu za poświęcony czas, cierpliwość i wyrozumiałość, ks. Andrze-
jowi Busłowskiemu i matuszce Lilli za troskę i słodkie poczęstunki jakimi 
raczyli każdego dnia warsztatów.

Własnoręcznie wykonana ikona to szczególna pamiątka wspólnego tru-
du uczestników warsztatów, które z Bożą pomocą udało się zakończyć.

Bardzo uroczysta dla uczestników warsztatów chwila poświęcenia ikon 
nastąpiła  24 października b.r. Wszyscy spotkali się  w cerkwi pw. Zaśnięcia 
Najświętszej Marii Panny w Dubinach by z rodzinami i bliskimi uczestni-
czyć w  św. Liturgii by poświęcone już ikony zabrać do swoich domów.

Partnerem strategicznym przedsięwzięcia było Województwo Podlaskie 
Aleksandra Busłowska



Z ŻYCIA PARAFII
W środę 20 października nasi parafianie wzięli udział w pielgrzymce autokarowej 

do Monasteru Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu, gdzie uczestniczyli w 
akatyście przed Supraską ikoną Matki Bożej.

Zapraszamy do udziału w XVI. edycji Konkursu Recytatorskiego Prawosław-
nej Poezji Religijnej „Poezja źródeł” – dziedzictwo kulturowe mniejszości narodo-
wych w literaturze pięknej. Konkurs odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminen-
cji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i 
całej Polski.

Konkurs jest skierowany do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, śred-
nich, specjalnych i ma charakter otwarty.

ZASADY UCZESTNICTWA:
• Konkurs odbywa się w formie zdalnej
• Każdy uczestnik konkursu przygotowuje recytację dwóch wierszy w oryginale, po-
wstałych w dowolnym okresie
• Uczestnik przygotowuje obowiązkowo jeden z wierszy w języku mniejszości naro-
dowych (np. rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, łemkowskim i innych)
• Kserowane teksty lub skany wybranych wierszy (z zaznaczeniem autora, roku po-
wstania i zbioru, z którego pochodzi dany utwór) wraz z kartami zgłoszeń należy 
nadesłać do organizatora Konkursu do 10 XI 2021 r.
• Utwór należy nagrać (wideo) oraz wysłać na adres e-mail: parafiadubiny@op.pl 
ostatecznie do dnia 15 XI 2021r. (do godz. 15.30) W przypadku problemów z wgra-
niem pliku ze względu na rozmiar można skorzystać ze strony https://wetransfer.com/
• W nazwie pliku z nagraniem należy zapisać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę-
,nazwisko nauczyciela
• Uczeń podczas nagrania recytacji powinien być w stroju galowym, nie może korzy-
stać z kartki i podpowiedzi.

Terminy Konkursu:
• Nagrania recytacji uczniów do Konkursu nauczyciele przesyłają we wskaza-

nym terminie pocztą e-mail
• W terminie 16-19 XI 2021 r. Jury Konkursu powołane przez organizatorów 

wyłoni Laureatów konkursu
• W terminie 22-28 XI 2021 r. nagrania recytacji laureatów zostaną wyemitowa-

ne na portalu www. cerkiew.pl
Organizator:
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach
Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeń na stronie:
www.katechezaorth.eu
www.parafiadubiny.pl
Zapraszamy.



Kontakt
Parafia Prawosławna Zaśnięcia
Najświętszej Marii Panny
Dubiny, ul. Szkolna 2
17-200 Hajnówka
tel. 85 682 27 04
Proboszcz Parafii
ks. prot. Andrzej Busłowski
Wikariusz
ks. prot. Marek Litwiniuk
tel. 602 122 333

Drodzy Bracia i Siostry
Ks. Proboszcz i Rada Parafialna zwracają 
się z prośbą do wszystkich osób chcących 
wspomóc Parafię o przesyłanie ofiar na konto:

Parafia Zaśnięcia Najświętszej Marii 
Panny w Dubinach

02 8071 0006 0008 1663 2000 0010

Ofiary można również wpłacać
Radzie Parafialnej w cerkownom jaszczyku.

Za ofiary Spasi Was Hospodi!

1 listopada (poniedziałek)
Godz. 8:00 święcenie grobów
Godz. 9:00 Św. Liturgia w cerkwi Św. Eliasza na cmentarzu

6 listopada Sobota św. Dymitra, wspomnienie zmarłych
Godz. 9:00 Św. Liturgia i panichida
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

7 listopada (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia

10 listopada (środa)
Godz. 17:00 Akatyst do św. Hioba Poczajowskiego

13 listopada (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

14 listopada (niedziela)
Godz. 9:00 Św. Liturgia

20 listopada (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

21 listopada (niedziela) Sobór Archanioła Michała
Godz. 9:00 Św. Liturgia

27 listopada (sobota)
Godz. 17:00 Wsienoszcznoje bdienije

28 listopada (niedziela) śww. Guria, Samona i Awiwa
Godz. 9:00 Św. Liturgia i molebien w intencji rodziny
Godz. 17:00 Akatyst do śww. Guria, Samona i Awiwa
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