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Sto wa rzy sze nie Wę gaj ty Schola Węgajty

PATRONAT

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY

Muzeum w Bielsku Podlaskim, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Policealne Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim 

Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza 
Stowarzyszenie „Metamorfosis” z Supraśla 

Towarzystwo Krzewienia Dziedzictwa Muzycznego 
i bizantyjski Chór im. Moiseya Petrovicha z Belgradu 

Bizantyjski Chór „Harmosini” ze Skopje

Stowarzyszenie 
Muzeum Małej Ojczyzny 

w Studziwodach

10-14 października 
Policealne Studium Ikonograficzne 
– warsztat śpiewu (przygotowania Kontakionu) 
– warsztat ikonopisarzy (wspólna praca nad ikoną

Romana Melodosa prowadzona przez Grzegorza
Prokopiuka, teologa i ikonografa z Supraśla).

13 października (czwartek)
Cerkiew Pokrowska

•17.00 Nabożeństwo wsienocznoje bdienije 

14 października (piątek)
Cerkiew Pokrowska

Święto Opieki Bogarodzicy (Pokrowa Bohorodicy) 
oraz św. Romana Melodosa (Sładkopiewcy)

•10.00 Św. Liturgia, celebrowana przez Metropolitę 
Sawę i metropolitę z Cypru, śpiewana przez serbski 
chór bizantyjski im. Moiseya Petrovicha z Belgradu

•17.00 Wieczernia 
•17.40 Kontakion Romana Melodosa „O nawróconej”

15 października (sobota)
Muzeum w Bielsku Podlaskim 

Wykłady i prezentacje
•10.00 Grecko-bizantyjskie ślady w Irmologionie 

Supraskim 1598-1601 – Marcin Abijski z Białegostoku
•11.00 Rozwój śpiewu serbskiego – Nikola Popmihajlov 

z Belgradu
•12.00 Bielska i Supraska Hodegetrie oraz inne ikony 

z kręgu bizantyjsko-ruskiego na Podlasiu – Joanna 
Tomalska z Białegostoku

•13.00 Śpiew bizantyjski w Macedonii: historia, współ-
czesność i perspektywy – Dimitri Kumbaroski ze Skopje

Policealne Studium Ikonograficzne 
•15.00 Warsztat – wymiana: śpiew liturgiczny 

bizantyjski, z psalmistami z Serbii i Macedonii 
oraz Marcinem Abijskim

Bar Anna
•19.00 Biesiada z muzyką świecką: Chalgia serbska, 

zespół Żemerwa

16 października (niedziela) 
• 10.00 Wizyta w monasterach św. Dymitra Soluńskiego 

w Sakach oraz św. Katarzyny w Zaleszanach
• 15.00 Warsztat – wymiana: śpiew liturgiczny 

bizantyjski cd. 

Funduszu Aktywizacji 
Twórczości Teatralnej 

Teatru im. Stefana 
Jaracza w Olsztynie

Ministra Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego 

DOFINANSOWANO 
ZE ŚRODKÓW

11-042 Jonkowo, Nowe Kawkowo 27
scholaw1@wp.pl • www.wegajty.pl

tel. 89 5129471• 600005253 • 600005251 

Prawosławna Parafia 
Opieki Matki Bożej 

w Bielsku Podlaskim   

Burmistrza Miasta 
Bielsk Podlaski

WSPARCIE FINANSOWE

Arhelan Spółka z o.o
MPEC w Bielsku Podlaskim

Bar „Anna”
Pensjonat „Cztery Pory Roku”

Jerzy Monachowicz
Ałła Sosna-Pawluczuk

BIELSK PODLASKI
13 – 16 października 2016 r.

S Y M P O Z J O N



Scho la i Sto wa rzy sze nie „Wę gaj ty” re ali zu ją pro jekt 
mię dzy na ro do wej wy mia ny z ar ty sta mi z Ser bii i Ma ce do nii:
„CRE STA 2016 – Ar ty stycz na wę drów ka gra nią na szla ku 
po gra ni cza kul tur”. Na za koń cze nie te go rocz nych dzia łań,
wspól nie z part ne ra mi z Pod la sia – Sto wa rzy sze niem 
Mu zeum Ma łej Oj czy zny w Stu dzi wo dach, oraz Pa ra fią 
Pra wo sław ną Opie ki Bo ga ro dzi cy z Biel ska Pod la skie go 
za pla no wa li śmy SYM PO ZJON „PRO LOG – CRE STA 2016”. 
Bę dzie to czte ro dnio we spo tka nie wo kół świę ta Opie ki
Prze naj święt szej Bo ga ro dzi cy (Po krow) i Ro ma na Me lo do sa,
przy pa da ją ce go na dzień 14 paź dzier ni ka, po prze dzo ne
warsz tata mi iko no gra ficz ny mi i śpie wu li tur gicz ne go.

Bielsk Pod la ski po ło żo ny jest w pół noc no -wschod -
niej czę ści kra ju, w re gio nie Pod la sia, po gra ni cza ogni sku ją ce -
go doświad cze nie wie lo kul tu ro wo ści Pol ski jak w ka lej do sko-
pie. Zlo ka li zo wa ny dziś na wscho dzie, hi sto rycz nie re gion ten
znaj do wał się w cen trum Rze czy po spo li tej. W mia stecz kach 
i w oko li cach za cho wa ły się za byt ki zwią za ne z wszyst ki mi
mniej szo ścia mi et nicz ny mi i re li gij ny mi: ko ścio ły ka to lic kie i
ewan ge lic kie, klasz to ry i cer kwie pra wo sław ne, sy na go gi w Ty -
ko ci nie i Or li, me czet drew nia ny w Kru szy nia nach.
W cer kwi klasz tor nej w nie da le kim Su pra ślu za cho wa ły się frag -
men ty śre dnio wiecz nych fre sków wy ko na ne przez ma la rzy 
z Ser bii. Jest to ar chi tek tu ra go tyc ka - obron na, łą czą ca ele men -
ty wschod nie i za chod nie, for my bi zan tyj skie i za chod nio eu ro -
pej skie. To rów nież ośro dek mu zycz ny z wła sną, idio ma tycz ną
tra dy cją li tur gicz ną. Za cho wa ny uni ka to wy ma nu skrypt „Ir -
mo lo gion Su pra ski” z XVI wie ku, bę dą cy jed nym z naj waż niej -
szych przy kła dów zbio ru re per tu aru li tur gicz ne go wcze sne go
śpie wu sta ro -cer kiew no -sło wiań skie go, wy ka zu je wpły wy za po -
śred nic twem Bał ka nów, się ga ją ce grec kie go Bi zan cjum. 
Po te go rocz nej wy pra wie bał kań skiej Scho li Wę gaj ty z pre zen -
ta cja mi dra ma tu li tur gicz ne go „Lu dus Pas sio nis” w Bel gra -
dzie i Sko pje, co sta no wi ło cen tral ną część pro jek tu CRE STA,
po sta no wi li śmy zor ga ni zo wać na Pod la siu pod su mo wu ją cy
SYM PO ZJON, za pra sza jąc z re wi zy tą przed sta wi cie li na szych
ar ty stycz nych part ne rów z Ser bii i Ma ce do nii.
Waż na by ła pro po zy cja Sto wa rzy sze nia „Mu zeum Ma łej Oj -
czy zny w Stu dzi wo dach”, z któ rym współ pra cu je my od 2008
ro ku, by po łą czyć Sym po zjon „CRE STA” z re ali zo wa nym
przez nich pro jek tem „PRO LOG – Dni Pi śmien nic twa Sło -
wiań skie go”.

PRO LOG – zbiór ży wo tów świę tych, jest naj star szą za -
cho wa ną księ gą rę ko pi śmien ną z Biel ska Pod la skie go. Księ ga
po wsta ła w 1496 r., na za mó wie nie na miest ni ka biel skie go Soł -
ta na Soł ta no wi cza. Biel ski mo na ster pra wo sław ny św. Mi ko -
ła ja był w śre dnio wie czu waż nym ośrod kiem pi śmien nic twa
sło wiań skie go. Z Biel ska Pod la skie go wy wo dzi się pierw szy
ihu men mo na ste ru su pra skie go o. Paf nu cy Sie gień, twór ca ma -
nu skryp tów oraz słyn nej bi blio te ki su pra skiej. 

CRE STA 2016 do ty czy ar ty stycz ne go ba da nia po -
ten cja łu ob sza ru na sty ku kul tu ry i men tal no ści za chod niej 
i wschod niej – ob sza rów gra nicz nych, kul tu ro wo nie jed no -
rod nych, na któ rych tra dy cyj ne kul tu ry ko eg zy stu ją od wie -
ków, wpły wa ją na sie bie, jak na przy kład świat kul tu ry bi zan-
tyj skiej i świat ła ciń ski.

Ob ra zem tej ko eg zy sten cji jest wio dą ca po przez środ ko wą Eu -
ro pę z po łu dnia na pół noc grań (po wło sku „cre sta”), dzie lą -
ca te re ny i kul tu ry po gra ni cza mię dzy wpły wa mi wscho du i
za cho du. Jed no cze śnie tę dy pro wa dził szlak ru chu idei i form,
jak na przy kład mi sja Cy ry la i Me to de go. Po dą ża li tę dy mi -
strzo wie sztu ki iko no pi sa nia, któ rzy wraz ze swy mi ucznia mi
wę dro wa li z Kon stan ty no po la i Te sa lo nik przez ma ce doń ską
Ochry dę do Ru mu nii, Ser bii i da lej na pół noc, na przy kład
do ka pli cy Św. Trój cy na zam ku w Lu bli nie i do cer kwi pw.
Zwia sto wa nia w klasz to rze w Su pra ślu, zdo biąc świą ty nie fre -
ska mi bi zan tyj ski mi. Bar dzo cen ny ma nu skrypt Ir mo lo gio nu
Su pra skie go ist nie ją cy w tzw. no ta cji ki jow skiej fa scy nu je nas 
i ba da czy z ru muń skie go mo na ste ru w Pe tru Vo da, bo jest od -
bi ciem ma nu skryptu (nie tyl ko za pis mu zycz ny ale tak że styl
ilu mi na cji) funk cjo nu ją ce go w klasz to rze w Put nej, w kar pac -
kiej Bu ko wi nie. Na sza „cre sta” ma urze czy wist niać mo sty
głów nie po przez me dium sztu ki li tur gicz nej, dra ma tycz nej,
iko ny i prak ty ki śpie wu.

Wy da rze nia Sym po zjo nu
Za pre zen to wa na bę dzie dra ma ty za cja li tur gicz na czy li Ofi -

cjum, za wie ra ją ce je den z naj star szych dra ma tów chrze ści jań -
skich, we dług tek stu hym nu św. Ro ma na Me lo do sa (VI wiek)
– „KON TA KION O NA WRÓ CO NEJ”. Wy ko na ny on bę -
dzie w tłu ma cze niu na ję zyk pol ski, z frag men ta mi w ję zy ku
ory gi na łu, po grec ku i sta ro cer kiew no -sło wiań sku, z mu zy ką
skom po no wa ną w sty lu bi zan tyj skim. Ze spół wy ko naw ców to
śpie wa cy Scho li Wę gaj ty, lo kal ni kan to rzy z Pod la sia, śpie wa -

cy z chó ru im. Bog da na Oni si mo wi cza oraz śpie wa cy 
z ze spo łów part ne rów z Bel gra du i Sko pje.

W na bo żeń stwach świą tecz nych w Cer kwi Po krow skiej
usły szy my wcze sny śpiew li tur gicz ny z tra dy cji bi zan tyj -
skiej, m.in. w wy ko na niu serb skie go bi zan tyj skie go chó -
ru im. „Moiseya Pe tro vi cha” z Bel gra du.

W Muzeum w starym Ratuszu zaaranżujemy w dniach
12-16 października wystawę ikon współczesnych, mię dzy
in ny mi z pra cow ni iko no pi sa nia Gru py Aga thos z War -
sza wy, War miń skiej pra cow ni iko ny z No we go Kaw ko wa
oraz lo kal nych iko no gra fów z Pod la sia.

Od bę dą się wy kła dy i mul ti me dial ne pre zen ta cje do ty -
czą ce tra dy cji sztu ki sa kral nej i śpie wu li tur gicz ne go pół -
no cy i po łu dnia Eu ro py środ ko wej.

W sobotni wieczór wspólna biesiada, połączona z mu-
zy ką lu do wą i tań ca mi ko ro wo do wy mi, z Ser bii (serb ska
„Chal gia”) i z re gio nów Pod la sia (pol skie go i bia ło ru s-
kie go).

● 

● 

● 

● 

● 

WY KŁA DOW CY i PROWADZĄCY WARSZTATY

Mar cin Abij ski – śpie wak i mu zy ko log bi zan tyj ski. Uczeń Ar chon ta Geo r -
gio sa Chat zi chro no glou (Pa triar chat Kon stan ty no po la); za ło ży ciel i dy ry -
gent Mę skie go Chó ru Ka me ral ne go im. Bog da na Oni si mo wi cza; kan tor
je dy nej w Pol sce pra wo sław nej pu stel ni – Ski tu św. św. An to nie go i Teo -
do zju sza w Od ryn kach. Na uczy ciel śpie wu w mo na ste rach św. Gó ry Athos.
Au tor mu zy ki grec ko -bi zan tyj skiej do pol skie go „Aka ty stu do Prze naj święt -
szej Bo ga ro dzi cy” pió ra ks. J. Ma ja.  

Ni ko la Po pmi haj lov – ukoń czył Na ro do we Kon ser wa to rium w Bel gra dzie
oraz hi sto rię na Wy dzia le Fi lo zo fii;  pro top sal ta w Cer kwii św. Ar cha nio ła
Ga brie la, pro wa dzi Serb sko-bi zan tyj ski chór Mo isey Pe tro vich i wy kła da 
w Szko le śpie wu li tur gicz ne go im. Moiseya Pe tro vicha; 2003-2008 – wy -
kła dow ca na Wy dzia le Teo lo gii w Bel gra dzie, 2009-2015 – wy kła dow ca
na Aka de mii Mu zy ki Pra wo sław nej w Pe ters bur gu; au tor pierw sze go serb -
skie go pod ręcz ni ka do mu zy ki bi zan tyj skiej – 2007 i współ au tor pierw sze -
go pod ręcz ni ka do mu zy ki bi zan tyj skiej dla se mi na riów – 2011 r.

Jo an na To mal ska - hi sto ryk sztu ki, kie row nik Dzia łu Sztu ki Mu zeum Pod -
la skie go; au tor ka ar ty ku łów na uko wych i wy daw nictw al bu mo wych po -
świę co nych iko nom z Pod la sia.

Di mi tri Kum ba ro ski – ukoń czył Kon ser wa to rium w So fii, stu dio wał śpiew
bi zan tyj ski u Igo ra Zi ro je vi ca w Szko le „Tro je ru ci ca”; dok to rat w 2014 ro -
ku z hi sto rii śpie wu bi zan tyj skie go; pra cu je na Eu ro -Bal kan Uni ver si ty w
Sko pje. Pro wa dzi chór bi zan tyj ski Ka li strat Zo gra fski, jest człon kiem bi zan -
tyj skie go chó ru Har mo si ni z Sko pje i Serb skie go chó ru bi zan tyj skie go.

Chór bi zan tyj ski im. Moi seya Pe tro vi cha i To wa rzy stwo Krze wie nia Dzie -
dzic twa Mu zycz ne go  z Bel gra du zaj mu je się stu dia mi i wy ko ny wa niem
au ten tycz nej w sty lu bał kań skiej mu zy ki tra dy cyj nej. 
Wy ko naw cy: Ni ko la Po pmi haj lov, Zo ran Bul ju gic, Vla di mir Ni ko lic, Ni ko la
Se ner, Ni ko la Le kic, Alek san dar Kar lic.


