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18. Dożynki Powiatu Bialskiego

P

rzy pięknej, słonecznej pogodzie,
a także w ciepłej atmosferze odbyły
się już po raz 18. Dożynki Powiatu Bialskiego. W tym roku w gościnnej gminie
Zalesie. Wzięły w nich udział wszystkie
samorządy miast i gmin powiatu, czyli
19. Organizatorem ich był powiat bialski
oraz gmina Zalesie.

Uroczystość zainaugurowała Msza święta za rolników i mieszkańców powiatu

bialskiego, w tym gminy Zalesie, którą
koncelebrowali biskupi ks. bp Kazimierz
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Gurda ordynariusz diecezji siedleckiej
i ks. bp Antoni Dziamjanka ordynariusz
diecezji pińskiej, ks. Andrzej Biernat
dziekan dekanatu bialskiego południe
i ks. Stanisław Grabowiecki dziekan dekanatu janowskiego.
Biskup Antoni Dziamjanka wygłosił homilię o przywiązaniu do ziemi, trudzie
rolniczej
pracy.
Mówił o szacunku
do chleba i podkreślił, że Polacy
mają wielki szacunek do chleba
– owocu pracy
i trudu.
Biskup Kazimierz
Gurda w słowie
kończącym
Eucharystię podziękował
staroście
za
zaproszenie
i
zgromadzenie
wokół tego świętowania oraz wójtowi – gospodarzowi tej gminy za gościnność.
Tradycyjnie już,
pod koniec liturgii
biskup poświęcił
też wieńce – symbol rolniczego trudu i pracy na roli.
Dalsza część odbyła się już na boisku Zespołu Szkół
w Zalesiu. Na to
miejsce przeprowadził
zgromadzonych barwny
korowód dożynkowy, który otwierała orkiestra strażacka z Łomaz.
W dalszej kolejności szły poczty
sztandarowe, starostowie dożynek, którymi byli Teresa
i Marek Dyczkowscy z Berezówki oraz
zaproszeni goście.
Z pięknymi wieńcami tradycyjnymi
i nowoczesnymi
szły reprezentacje
miast i gmin powiatu bialskiego
na czele z gospodarzem – gminą
Zalesie. Szli włodarze poszczegól-

nych samorządów, dyrektorzy instytucji,
rolnicy i zespoły śpiewacze, które w trakcie prezentacji śpiewały pieśni dożynkowe. Wśród gości nie zabrakło posła
na Sejm RP Marcina Duszka, wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka, wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Lubelskiego Riad Haidara, konsula Republiki Białoruś w Białej
Podlaskiej Vładisłav Khałło. Obecni
byli radni powiatu i gminy Zalesie, burmistrzowie i wójtowie, prezydent Białej
Podlaskiej Dariusz Stefaniuk, przewodniczący rad, dyrektorzy różnorodnych
instytucji i jednostek organizacyjnych
różnych szczebli. Na to święto przybyli także przedstawiciele partnerskich
samorządów powiatu bialskiego z Niemiec, Litwy, Ukrainy.
Z zaprzyjaźnionego powiatu Oberhavel
przybyli Egmont Hamelow wicestarosta, Kersten Peter Schröder przewodniczący rady. Delegacji z rejonu samborskiego przewodniczył Witalij Kimak
przewodniczący rady. Z rejonu wileńskiego natomiast przyjechały: Maria
Alioszina kierownik scentralizowanego
wydziału audytu wewnętrznego oraz
Grażyna Gołubowska główny specjalista wydziału kultury, sportu i turystyki.
Obecni byli także reprezentanci: Krzysztofa Hetmana posła do Parlamentu Europejskiego reprezentował Grzegorz
Siemakowicz, Stanisława Żmijana posła na Sejm RP Marzenna Andrzejuk
a Sławomira Sosnowskiego marszałka
województwa lubelskiego Tadeusz Sławecki dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Lublinie, prezesa ARiMR
w Warszawie Łukasz Chilczuk kierownik
Biura Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Listy przysłali także m.in. senator Jerzy
Chróścikowski i minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.
Najważniejszym momentem tego święta było przekazanie chleba przez Teresę
i Marka Dyczkowskich starostów dożynek włodarzowi powiatu Mariuszowi Filipiukowi oraz wójtowi Janowi Sikorze.
Przy śpiewie pieśni „Plon niesiemy plon”
w wykonaniu Anny Jakimiuk nastąpiło
wręczenie chleba. Następnie włodarze
wraz z wicestarostą Januszem Skólimowskim oraz zastępcą wójta Tomaszem Szewczykiem, przewodniczącym
powiatu Mariuszem Kiczyńskim i przewodniczącym gminy Zalesie Wojciechem Szymankiem, a także starostami
dożynek staropolskim zwyczajem poszli
dzielić się ze zgromadzonymi gośćmi

powiedział: „Drodzy rolnicy to w waszych
sercach kształtuje się Polska – piękna

Starosta Mariusz Filipiuk w swoim wystąpieniu zwracając się do rolników m.in.

i wymagająca. To ze szczerego serca dawane nam owoce waszej pracy, pozwalają
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chlebem, upieczonym z tegorocznych
zbiorów.

budować naszą ziemie, realizować plany
i pięknie żyć. Dziękuję Wam za to, że jesteście ciągle wierni ziemi, Ojczyźnie, tradycji
i wierze. Dziękuję, że potraficie, mimo licznych przeciwności, zmagań, a nawet porażek w pokorze i z cierpliwością trwać na
straży tego, co najpiękniejsze i najlepsze, a
co nazywamy Polską”.
Zwrócił uwagę także na trudności, jakie
mają hodowcy trzody chlewnej w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń i wymienił działania podjęte, by
z tą choroba walczyć: - „Pragnę zapewnić każdego hodowcę trzody chlewnej,
że jestem z wami i co w mojej mocy robię
wraz z powołanym sztabem kryzysowym,
żeby wam pomóc, żeby nie było kolejnych
ognisk, a ci których dotknęły restrykcje,
ponieśli jak najmniejsze szkody” - podkreślił starosta bialski. I podziękował słowami: „Trudno cieszyć się pracą rolników,
kiedy towarzyszą nam takie doświadczenia. Jednak wdzięczność, która jest w każdym sercu mieszkańca powiatu bialskiego
i moim także, wymaga podziękować wam
drodzy rolnicy, hodowcy, sadownicy, przetwórcy i przedsiębiorcy związani z rolnictwem za waszą pracę. Dziękuję, że nie
szczędzicie sił, zaangażowania, poświęcacie się, by nikomu z nas nie zabrakło tego
chleba codziennego”.
Starosta podziękował wszystkim zaangażowanym w dożynki, doceniając
pracę każdego, a na koniec wręczył okolicznościową statuetkę tzw. żniwiarki
wójtowi Janowi Sikorze.
Uroczystość była okazją do wręczenia
odznaczeń. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel postanowił
przyznać honorową odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” najlepszym rolnikom
z terenu powiatu bialskiego i osobom
pracującym na jego rzecz. Z rąk wicewojewody Roberta Gmitruczuka, przy
asyście wójta i starosty otrzymali je:
Radosław Czopiński z Mań, Mariusz
Jeżewski z Witoldowa, Radosław Paweł Karpiuk z Wisznic, Zygmunt Kondratiuk z Dobrynia Dużego, Jakub Makaruk z Mokrego, Przemysław Łukasz
Martyniuk z Zabłocia, Marian Niczyporuk z Łomaz, Antoni Płodowski z Białej
Podlaskiej, Marek Sawczuk z Kaliłowa,
Paweł Stefaniuk z Chotyłowa, Marek
Artur Sulima z Zasiadek, Adam Trzeciak ze Sławatycz, Radosław Andrzej
Zaniewicz z Halas.
Medalami „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego” uhonorowano Barbarę Babkiewicz sekretarza gminy Zalesie, Marka
Dyczkowskiego rolnika z Berezówki gmina Zalesie, Mariannę Konieczną radną
gminy Zalesie, Zbigniewa Łobejko z Zalesia, Grażynę Sposób radną gminy Za-
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lesie, Andrzeja Symbora lekarza weterynarii z Kijowca, Wojciecha Szymanka

wodniczący rady powiatu Mariusz Kiczyński, wicestarosta Janusz Skólimow-

przewodniczącego rady gminy Zalesie.
Wręczali je starosta i wójt, a także prze-

ski i zastępca wójta Tomasz Szewczyk.
Natomiast wójt gminy Zalesie z rąk staro-

sty i przewodniczącego Komisji Edukacji
Kultury Sportu i Turystyki, a jednocześnie przewodniczącego Powiatowego
Zarządu LZS Arkadiusza Maksymiuka
otrzymał jubileuszowy medal 70-lecia
Ludowych Zespołów Sportowych w Polsce.
Jak zawsze samorządy stanęły na wysokości zadania prezentując swoje walory
na przygotowanych stoiskach. Doceniała to nie tylko komisja konkursowa, ale
przede wszystkim licznie zgromadzona
przy ekspozycjach publiczność. Podziwiać można było także misterne konstrukcje, wykonanych z różnorodnych
zbóż i kwiatów wieńców. Smaczne wypieki chlebowe biorące udział w konkursie można było zakosztować przy stoisku
powiatu bialskiego.
Wszyscy z niecierpliwością czekali na
rozstrzygnięcie konkurów powiatowych. Werdykty wraz z uzasadnieniem
odczytywali przewodniczący komisji
a włodarze: wicestarosta, zastępca wójta
oraz przewodniczący rady powiatu i radny powiatowy Radosław Sebastianiuk
wręczali dyplomy okolicznościowe nagrodzonym.
Jako pierwszy został podsumowany konkurs „Piękne, bo Bialskie”. Gospodarzami
roku zostali Marta i Janusz Sokołowscy
z Horodyszcza. Drugie miejsce w tej kategorii otrzymał Radosław Zaniewicz
z Halas, zaś trzecie Andrzej Łukaszuk z
Lipnicy. Najpiękniejszym ogrodem okazał się ten Ewy Mackiewicz ze Sławatycz. Na drugim miejscu uplasowała się
Renata Kołtuniak z Miś, a na trzecim Joanna i Marek Kędziora z Malowej Góry.
Najlepszym wypiekiem ciasta chlebowego może się poszczycić Maryla
i Janusz Maksymiuk z Dąbrowicy Dużej, którzy wygrali w konkursie „Nasz
chleb najlepszy”. Drugie miejsce zajęła
Piekarnia Gminnej Spółdzielni SCh
w Wisznicach, a trzecie Klub Twórców
Rękodzieła Artystycznego przy GOK
w Janowie Podlaskim. Trzy wyróżnienia otrzymały: Bogumiła Koprianiuk
z Rossosza, Galeria Smaków z Terespola, Jolanta Rudzińska z Konstantynowa.
Według komisji najlepszą ekspozycję
promującą miasto/gminę powiatu bialskiego mieli gospodarze, a więc gmina
Zalesie. Na drugim miejscu uplasowała
się gmina Biała Podlaska, a na trzecim
– Rokitno. Przyznano także pięć wyróżnień: gminie Tuczna, Terespol, Kodeń,
Konstantynów, Drelów.
I ostatnim konkursem był na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wygrał wieniec
z gminy Drelów. Za nim był wieniec
z gminy Międzyrzec Podlaski, a na trze-

Zalesie, 28 sierpnia 2016 r.

Starosta bialski Mariusz Filipiuk i wójt gminy Zalesie Jan Sikora
serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli to przedsięwzięcie.
W sposób szczególny sponsorom XVIII Dożynek Powiatowych:
● Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. w Warszawie
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SPONSORZY XVIII DOŻYNEK POWIATOWYCH

● Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim
● P.W. KOMUNALNIKSp. z o.o. w Białej Podlaskiej
● PKP CARGOCentrum Logistyczne w Małaszewiczach
● PETRODOMVENNA Sp. z o.o., Sp.k. w Białęj Podlaskiej
● INTER BROKER Sp. z o.o. w Toruniu
● PPH MIKA Mikołajczak Kazimierz w Janowie Podlaskim
● BAKALLANDS.A. w Warszawie
● WIPASZS.A. w Wadągu
● Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Warszawie
● GARDEN SERVICE Jacek Przybyszw Świdniku
● Biuro Podróży MARIO PRESTO Burdzyluk Mariusz

w Białej Podlaskiej
● Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
● Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

w Międzyrzecu Podlaskim
● Przedsiębiorstwo ROLBUD Sp. z o.o.

w Międzyrzecu Podlaskim
● ZakładOgrodniczy E. i St. Pytlik w Międzyrzecu Podlaskim
● Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Sp. z o.o.

w Białej Podlaskiej

ciej pozycji z Rokitna. Nagrodę specjalną za wieniec nowoczesny otrzymał ten z gminy Wisznice. Przyznano także 5 wyróżnień gminom: Zalesie, Biała Podlaska, Leśna Podlaska,
Konstantynów, Sosnówka.

● Gospodarstwo Rolnew Koroszczynie
● PHU Wysokiński Sp. z o.o. w Warszawie
● Bank Spółdzielczy w Łomazach
● Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe w Konstantynowie
● Daniel Tomaszuk POL-KRES Edwood w Białej Podlaskiej
● Usługi Blacharsko-Lakiernicze FIAT K. Kamiński w Łomazach
● Teresa Harko , Biała Podlaska
● Bank Spółdzielczy w Wisznicach
● PHUPMERKURY Goławski Andrzej wBiałej Podlaskiej
● PHU AGROSTOP w Terespolu
● PPHU TRANSBETWojtiuk Marian wBiałej Podlaskiej
● Barbara i Ryszard Osypiuk, Terespol
● AMAT Muszyński Sp. J. wDobryniu Kolonii
● WORLD MEAT INDUSTRY Spółka z o.o. wWarszawie
● WALTIMBER Andrzej Waluś,Zalesie
● MIŁOMŁYN Sp. z o.o., wKijowcu Kolonii
● PW BIALBUD S.J. w BiałejPodlaskiej
● MULTON Sp. z o.o. wKoniecpolu
● TRANSGAZ S.A. w Zalesiu

Publiczność mogła podziwiać na scenie wspaniałe zespoły taneczne i śpiewacze. Wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca Ludowego
„Dzieci Podlasia” z Międzyrzeca Podlaskiego, a także „Dobrynianki” z Dobrynia Dużego, „Ale Baby” z Berezy, „Kaczeńce”
z Czosnówki, Młodzieżowa Grupa Taneczna „Macierzanka” i
Dziecięcy Zespół Taneczny „Figiel” z GOK w Białej Podlaskiej,
soliści: Paweł Miłosz i Izabela Jaszczuk, chór „Kanon” z Zespołu
Szkół w Łomazach, a także z Białorusi zespół Ostromieczewskie
Lewony. W folkowe klimaty góralskie wprowadziła zebranych
gwiazda wieczoru – zespół Turnioki, a do wczesnych godzin
rannych grał na zabawie ludowej zespół „Spełnienia marzeń”.

● Kazimierz Syliwoniuk – TKS-TRANS wBiałejPodlaskiej
● EKO BUG Sp. z o.o. w Kobylanach
● PAJERO Sp. z o.o. w HorbowieKolonii
● Romaniuk Józef ,Biała Podlaska
● Dawidziuk Piotr – Biuro Projektów i Wycen Majątkowych

,,MDM” Piszczac
● Trzeciak Grzegorz – Zakład Usługowy Roboty Ziemno-Dro-

gowew Sławatyczach
● Symbor Andrzej – Lekarz Weterynarii w Kijowcu
● Sławomir Kropiwiec Firma Kropka w Zalesiu

Anna Jóźwik

5

RADA POWIATU

Rada Powiatu Bialskiego V kadencja 2014-2018

Nasi przedstawiciele w powiecie:
Elżbieta Iwaniuk radna Rady Powiatu drugą kadencję, od 2010 r.
Okręg wyborczy: miasto Terespol,
gminy: Terespol, Zalesie reprezentuje trzech radnych: Elżbieta Iwaniuk,
Marzanna Andrzejuk, Radosław Sebastianiuk.

„mały ruch graniczny”, który polega na tym, że mieszkańcy terenów
przygranicznych do 50 km po obu
stronach mogą bezwizowo przekraczać granicę; lecz nie wiedzieć czemu
wyjątkiem jest granica Polski z Białorusią.

Elżbieta Iwaniuk ur. 5 kwietnia 1963
r. w Terespolu, rodzice Marcin Trociuk i Halina z d. Misiejuk.
Jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzaniaw
Białymstoku.
Zamężna od 1985r, dwoje dzieci Kamil
i Karolina.
Pracę zawodową rozpoczęła w 1992
r. w Agencji Celnej. W latach 19972009 była głównym specjalistą
i dyrektorem w Polskim Konsorcjum
Gospodarczym w Koroszczynie. Od
2009 r. prowadzi własnądziałalność
gospodarczą. Jako przedsiębiorca
widzi duży, ciągle nie wykorzystany
potencjał rozwoju granicznego powiatu bialskiego.
- Do pracy w samorządzie zostałam
namówiona przez znajomych - mówiła, zawsze byłam społecznie zaangażowana trochę dzięki mężowi,
który swoje życie zawodowe związał
z samorządem w gminie Terespol.
Kiedy zostałam radną robiłam to
samo, chociaż w jakimś stopniu moja
działalność społeczna została ukierunkowana.
Mieszkam w tym środowisku od dziesiątków lat i doskonale znam problemy ludzi mieszkających na terenach
nadbużańskich. Nasze strony zasługują na więcej uwagi zarówno ze
strony władz centralnych jak i regionalnych .
To tędy wiedzie historyczny korytarz
paneuropejski A-2, nawet Chińczycy
z Azji dostrzegli suchy port Małaszewicze.
Wokół całej Unii Europejskiej jest tzw.
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Nawet nie wiemy, ile tracimy przez to
jako mikroregion bialski na rozwoju
mikroprzedsiębiorczości mieszkających tu ludzi.
Ciągle oddala się budowa autostrady
A-2, która również będzie miała kapitalne znaczenie gospodarcze dla naszych stron.
Wykorzystanie renty położeniowej
na granicy dwóch systemów gospodarczych powinno znacznie przyspieszyć rozwój lokalny naszych mało
zamożnych stron, lecz niestety to ciągle nie w pełni wykorzystane szanse.
Elżbieta Iwaniuk realizuje się jako
żona, matka, mikroprzedsiębiorca
i wystarcza jej jeszcze czasu na działalność społeczną, co wynika z jej
wrażliwości w stosunku do potrzeb
innych ludzi.
(ek.)

Afrykański pomór świń (łac. Pestis
africana suum; ang. African swine fever,
ASF) – wirusowa, posocznicowa choroba świń o przebiegu ostrym lub przewlekłym. Cechą charakterystyczną jest
bardzo silna wybroczynowość.
Chorobę wywołuje wirus DNA – wirus
afrykańskiego pomoru świń (ASFV) Asfivirus, należący do rodziny Asfarviridae.
Ma kształt dwudziestościanu. Zewnętrzną częścią jest otoczka. Wirus afrykańskiego pomoru świń jest odporny na
wysoką temperaturę, procesy gnilne,
wędzenie, krótkotrwałe gotowanie, wysychanie, potrafi przetrwać do 6 miesięcy w mrożonym mięsie. Formalina
w rozcieńczeniu 1% niszczy wirusa dopiero po 6 dniach.Źródło zakażenia
stanowią chore świnie domowe oraz
dzikie. Nosicielem pośrednim wirusa
może być też człowiek. Rezerwuarem
choroby są dzikie świnie, u których
choroba ma przebieg utajony. Okres inkubacji 5–9 dni. Choroba najczęściej ma
przebieg ostry. Charakterystyczne objawy to brak apetytu, zapalenie spojówek,
kaszel, pienisty wypływ z nosa, biegunka, wymioty. Mogą wystąpić drgawki.
Śmiertelność prawie zawsze wynosi
100%, część dzików może przeżyć zakażenie, pozostając jednak nosicielami[.
Leczenie zabronione z urzędu, ze względu na duże ryzyko rozprzestrzeniania
się choroby.
Zwierzęta chore i podejrzane są zabijane. Do kraju wolnego od choroby
obowiązuje bezwzględny zakaz wwozu
świń, mięsa świeżego oraz mięsa mrożonego z krajów, w których występuje
ta choroba.
W Polsce realizowany jest program
bioasekuracji którego celem jest walka z ASF.
Choroba ta po raz pierwszy była obserwowana w Kenii w 1910 roku u świń,
które miały kontakt z dzikimi afrykańskimi świniami. Do roku 1957 choroba
ta dotyczyła tylko pewnych regionów
Afryki. W roku 1957 po raz pierwszy wystąpiła w Europie w Portugalii. W 1960
w Hiszpanii, 1964 we Francji, w 1967
roku we Włoszech. Najprawdopodobniej występowała również w innych
krajach europejskich, lecz nie została
rozpoznana.
Od czerwca 2013 roku afrykański pomór świń rejestruje się na Białorusi. W
lutym 2014 wykryto w Polsce pierwsze przypadki ASF u padłych dzików,
które prawdopodobnie przedostały
się z Białorusi. (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka%C5%84ski_pom%C3%B3r_%C5%9Bwi%C5%84aws)

Rozmowa z Radosławem Bańko Powiatowym Lekarzem Weterynarii
*Rozmawiamy 30 sierpnia, jak na
dzień dzisiejszy przedstawia się
problem z ASF?
Mamy trzy ogniska ASF jedno w Buczycach Starych gmina Janów Podlaski i dwa w Droblinie w sąsiadujących gospodarstwach w gminie Leśna
Podlaska. Były to małe stada i zostały
zutylizowane oraz zabezpieczono gospodarstwa. Zostały wydane decyzje
w sprawie zabicia świń. Za zwierzęta
padłe lub zabite z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii przysługuje odszkodowanie w wysokości ceny
rynkowej a jeżeli okaże się, że właściciele zaniedbali podstawowy obowiązek związany ze zgłoszeniem zakupu
zwierząt oraz identyfikacją zwierząt,
ich rejestracją to może być odmowa
wypłaty odszkodowania. Prowadzone
jest dochodzenie, bo zaistniały podejrzenia, że zostały naruszone przepisy
w zakresie o którym mówiłem.
Zostały ustalone strefy zagrożenia: strefa zapowietrzona to obszar
w promieniu 3 km wokół od zarażonego stada (ogniska choroby) a strefa
zagrożona dalszych 7 km. Na wylocie
wszystkich dróg z okręgów zapowietrzonych zostały położone maty dezynfekcyjne.
*Co jeszcze robicie aby chorobę zlikwidować?
Kontrolujemy wszystkie gospodarstwa, gdzie jest prowadzona hodowla
i tucz trzody chlewnej, bez względu na
wielkość stada. Pobieramy próby krwi
do badań w kierunku ASF, badania te
zostaną powtórzone po 21 dniach od
pierwszych badań. Na ASF nie mamy
jeszcze skutecznej szczepionki i dlatego tak ważne są wszelkie działania
profilaktyczne.
Przestrzeganie zasad bioasekuracji
pomoże w zwalczaniu choroby. Dlatego też zwracamy rolnikom uwagę na
zabezpieczenie gospodarstwa przed
wtargnięciem wirusa. ASF jest chorobą, która bardzo szybko się rozprzestrzenia i powoduje 100 proc. śmiertelność u świń a tym samym ogromne
straty.
Padłe zwierzęta należy natychmiast
utylizować, ponieważ takie zwierzę
też roznosi wirusa. Z jednej strony

bioasekuracja a z drugiej strony zakup
i wprowadzanie zwierząt tylko z wiadomego i sprawdzonego źródła.
O tym wszystkim jako służby weterynaryjne mówimy już od dłuższego
czasu podczas spotkań z rolnikami,
w gminach i w powiecie.

*Zabicie stada i dwuletni okres kwarantanny to dla rolnika zniszczenie
jego źródła dochodu, aspekt ekonomiczny epidemii jest bardzo ważny.
W związku z
wystąpieniem
na naszym terenie ASF Unia
Europejska wyznaczyła strefy
z
ograniczeniami. Północn o - ws c h o d n i a
część powiatu
bialskiego jest
w strefie niebieskiej (zagrożenia), która praktycznie zamyka
obecnie handel
trzodą chlewną
z tego terenu.
Cały czas kontynuujemy uwalnianie obszarów
zagrożonych i
zapowietrzonych. Jeśli nic
się nie wydarzy
w ciągu najbliższych dwóch tygodni to obszary zostaną zlikwidowane i będzie możliwość
wywozu tych zwierząt jeśli znajdzie się
odbiorca.
*ASF to także problem myśliwych
ponieważ dziki są też narażone na
zarażenie, jaka jest u nas sytuacja?
W związku z wystąpieniem choroby na
naszym terenie i wyznaczeniem przez
UE stref zostały wprowadzone nowe
zasady polowań i odstrzału dzików.
W strefie niebieskiej (zagrożenia)
i żółtej (ochronnej) jest obowiązek badania wszystkich tusz dzików odstrzelonych, padłych czy zabitych w wypadkach drogowych. Od tych wszystkich
dzików pobierana jest krew i badana

WYWIAD

Walka z wirusem ASF

w kierunku ASF. Dziki odstrzelone
muszą poczekać na wyniki badań zanim pozyskane z nich mięso zostanie
wprowadzone do użytkowania.
Budżet państwa finansuje zakup
chłodni do przetrzymywania tusz dzików odstrzelonych przez myśliwych,
zostaną one przekazane w użytkowanie kołom łowieckim. Lekarze weterynarii będę szczegółowo badali mięso
dzików i dopiero po otrzymaniu wyników kierowali do użytku.

W tym roku w celu zmniejszenia populacji dzików tym samym zminimalizowania zagrożenia wystąpieniem
ASF wprowadzono odstrzał sanitarny.
Dotychczas w powiecie bialskim zastrzelono 374 dzików i jest to 75 proc.
zaplanowanego na 2016 r. odstrzału
sanitarnego.

*Sytuacja jest rozwojowa, wszystko
może się zdarzyć. Ile jest sztuk trzody
chlewnej na terenie zapowietrzonym
i zagrożonym, a ile jest w całym powiecie bialskim?
W obszarze zapowietrzonym i zagrożonym jest obecnie 30 000 szt. a w całym powiecie bialskim 90 000 szt. świń.
Rozmawiała: Ewa Koziara
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PROMOCJA REGIONALNEJ, POLSKIEJ ŹYWNOŚCI

Pod patronatem starosty bialskiego Mariusza Filipiuka

H

istoria związana z rozwojem tradycyjnych produktów kodeńskich i ich
wykorzystania rozpoczęła się od konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo”, który
jest organizowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Mieszkanki gminy od początku uczestniczyły
w edycjach tego konkursu, zdobywając
nagrody i wyróżnienia.
Kodeński chleb razowy żytni
Wśród produktów wpisanych na Listę
Produktów Tradycyjnych na uwagę zasługuje „kodeński chleb razowy żytni”. Tradycja jego wypiekania sięga XVI
wieku, kiedy to Jan Sapieha wziął w posiadanie kodeńskie dobra słynące z mły-

narstwa. Według ludowego przekazu,
miejscowe żony kmieciów podjęły księcia upieczonym chlebem. Sapieha, któremu chleb bardzo smakował, wydał polecenie, aby dostarczano mu taki chleb
na zamek. Tradycja wypiekania chleba
tą metodą przetrwała do dzisiaj, bo była
przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Każda dorastająca dziewczyna musiała
poznać tajemnicę wypieku chleba. Podstawowym surowcem jest mąka razowa
żytnia, pochodząca ze zboża
uprawianego przez okolicznych rolników metodami
ekologicznymi lub zbliżonymi do ekologicznych na obszarach nieskażonych przez
przemysł. Mąkę pozyskuje się
przez przemiał, polegający
na jednorazowym rozdrobnieniu ziarna i pozostawieniu
jak największej ilości otrąb.
Mąka z pełnego przemiału
jest bogatsza w składniki odżywcze, a dzięki błonnikowi
zawartemu w otrębach jest
korzystniejsza dla organizmu. Wypiekany jest w piecu chlebowym opalanym
drewnem. Wpisany na Listę
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Produkty tradycyjne z Kodnia
Produktów Tradycyjnych w roku 2007.
Bochen ma kształt prostokąta, ciemnobrązowy z miodowym połyskiem skórki.
W przekroju jest ciemny z widocznymi
ziarnami. Ma zapach ziarna i naturalny
słodko-kwaśny smak. Długo zachowuje
świeżość. Kodeński chleb zdobył uznanie różnych komisji konkursowych, był
nagrodzony na powiatowych dożynkach
w ramach konkursu na „najlepszy wypiek z ciasta chlebowego”, w konkursie
„Nasze kulinarne dziedzictwo”, a w roku
2009 otrzymał nagrodę „Perły 2009”.
Kwas chlebowy sapieżyński kodeński
Z historią Kodnia ściśle związany jest też
„kwas chlebowy sapieżyński kodeński”. Napój jest wytwarzany w sposób
tradycyjny. Tradycja jego wyrabiania
także sięga czasów, gdy dobra kodeńskie objął w posiadanie Jan Sapieha.
Według ludowych przekazów to wtedy
kodeński kwas chlebowy zawitał na stoły szlacheckie, kodeńscy żniwiarze gasili
nim pragnienie w trakcie prac polowych.
Receptura wyrobu kwasu przekazywana
była z pokolenia na pokolenie. Kodeńskie gospodynie rywalizowały ze sobą,
o to „która lepszy kwas wytworzy”, co
było oceniane w trakcie okolicznych
odpustów i jarmarków. Na okres żniwny
wytwarzany był kwas słabszy, by skutecznie gasił pragnienie, natomiast na
jarmarki i odpusty musiał być mocniejszy, by rozweselał uczestników. Posiada
barwę od złotej do ciemno-brązowej.
Smak napoju jest słodkawy z delikatną
esencją goryczki, a zapach ziarna żyta
i rodzynek. Jako napój skutecznie gasi

Chleb spieżyński

pragnienie oraz ma korzystny wpływ na
procesy trawienia. Główne składniki do
wytworzenia kwasu to: woda pochodząca ze studni głębinowych, razowa mąka
żytnia oraz wysuszone kromki chleba
upieczonego uprzednio z mąki razowej.
Do smaku dodawane są rodzynki i naturalny miód wielokwiatowy lub cukier.
Kwas chlebowy gościł stale na jarmarkach i odpustach. Obecnie kwas otrzymał miano wiejskiej oranżady, chętnie
piją go dzieci i dorośli.
Ser zabłocki
Kolejnym produktem wpisanym na Listę
Produktów Tradycyjnych z gminy Kodeń
jest „ser zabłocki”. Jest wytwarzany na
obszarze Południowego Podlasia od ponad 100 lat. Swoim wyglądem przypomina biały ser. Gotowy wyrób ma kulisty,
mocno spłaszczony kształt. Ma lekko słonawy smak i maślany zapach. Do wyrobu
sera wykorzystywane jest mleko krowie.
Wytwarzany jest z pełnego mleka bez dodatku ostrych przypraw i bez konserwantów. Duży wpływ na walory smakowe ma
mleko pozyskiwane od krów wypasanych na łąkach utrzymywanych ekstensywnie, które są położone w mało skażonym środowisku. Na łąkach występuje
bogata pod względem różnorodności
roślinność, co wpływa na dużą zawartość
składników odżywczych w gotowym wyrobie. Polecany jest w szczególności dla
dzieci i diabetyków. Ser biały jest produktem zdrowym, a wytwarzany tradycyjną
recepturą jest rarytasem i można go nabyć u nielicznych rolników. Tradycyjny
ser zabłocki jest wytwarzany domowym
sposobem, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Nadaje się do spożycia
z różnymi rodzajami wędlin,
ze świeżym pieczywem posmarowanym masłem. Można
go wykorzystywać do sporządzania tostów, pierogów, sałatek. W ostatnich latach gości
też na przyjęciach weselnych
na tzw. „wiejskim stole”. Produkt cieszy się dużym uznaniem jest chętnie nabywany,
Opisane produkty oraz wiele
innych, które będę prezentowała w następnych numerach
kupić można w sklepiku zlokalizowanym w piwnicy zamku Sapiehów w Kodniu.
Gospodynie z Kodnia, wspól-

minny Ośrodek Kultury w Janowie
Podlaskim zorganizował cztery Festyny Rodzinne, które odbyły się: 10 lipca w Bublu Grannie, 24 lipca w Nowym
Pawłowie, 31 lipca w Jakówkach oraz
7 sierpnia w Ostrowiu. Współorganizatorami były wymienione sołectwa. Festyny były adresowane do wszystkich
mieszkańców gminy Janów Podlaski.

Kwas chlebowy
nie z Misjonarzami są bardzo aktywne,
uczestniczą we wszystkich pobliskich
wystawach i imprezach. Prezentowały
swoje wyroby na imprezie Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania, Czwartkowych Jarmarkach w Białej Podlaskiej,
dożynkach powiatowych i gminnych, jarmarkach i odpustach. Brały też udział na
targach w Warszawie, Lublinie i Poznaniu.
Często są też obecne na uroczystościach

Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą być wpisane wyroby,
których tradycja wytwarzania
sięga co najmniej 25 lat, a jakość,
wyjątkowe właściwości i unikalny smak wynikają z tradycyjnych
sposobów wytwarzania. Korzyścią wynikająca z wpisu na LPT
jest pokazanie konsumentom
bogactwa i jakości wiejskich wyrobów, zachowanie kulinarnego
dziedzictwa oraz promocja obszaru pochodzenia produktu.

i szkoleniach organizowanych w Zespole
Doradztwa Rolniczego w Grabanowie.
Działania w zakresie rozwoju produktu tradycyjnego popiera Wójt Gminy
Kodeń, Starosta Bialski, Marszałek Województwa, a pomoc merytoryczną
świadczy Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego.
Bożena Warda

W trakcie trwania każdego festynu
odbył się „Konkurs na potrawę regionalną”, w którym wzięło udział wielu
uczestników. Jurorzy oceniając tak
wiele potraw wykonali bardzo trudną,
choć na pewno niezwykle smaczną
pracę. Jednocześnie dzieci i dorośli

uczestniczyli w zabawie prowadzonej
przez animatora Jacka Marczuka.
Po ustaleniu werdyktu Pan Jacek Hura
Wójt Gminy Janów Podlaski oraz Pani
Wiesława Tur Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim
otworzyli oficjalnie imprezę oraz odczytali protokół z obrad jury. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe z rąk członków jury.
Nagrody zostały przyznane za I, II, III
miejsce oraz wyróżnienia. Następnie

wszyscy uczestnicy festynu zostali zaproszeni na degustację przygotowanych specjałów, co było niezapomnianym doznaniem kulinarnym.
Po wspólnej zabawie z Jackiem Marczukiem przyszedł czas na sportową rywalizację w konkursach przygotowanych
przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury: Annę Chalimoniuk, Grażynę
Nowicką oraz Renatę
Kaczmarek.
Dzieci
i dorośli uczestniczyli
w różnych konkursach: zespołowa jazda
na nartach, gąsiennica, rzut do celu, skoki
w workach i w wielu
innych. Był również
konkurs plastyczny –
malowanie kolorową
kredą na utwardzonej
nawierzchni. Zawodnicy emanowali radością oraz satysfakcją
z podjętej rywalizacji. Nagrodami
w konkursach były drobne upominki
oraz słodycze.
Kto chciał mógł też zamienić się
w tygrysa, kota, motylka, fana polskiej
reprezentacji lub ozdobić buzię wymyślonym przez siebie motywem narysowanym przez
instruktora Renatę
Kaczmarek. Jednocześnie mogliśmy
wysłuchać koncertu
wykonanego
przez zespół ludowy „Pawłowianki”
lub solistkę Angelikę Korlagę (instruktor Piotr Kulicki) lub podziwiać
pokaz
zespołów
tanecznych „Jantar” i „Kaszmir”(instruktor Renata Kaczmarek). Gościnnie
na dwóch festynach wystąpiła kapela
„Kompanija”.
W tak miłej atmosferze wspólnej zabawy zakończyliśmy festyn pieczeniem kiełbasek na ognisku. Kolorowe
i uśmiechnięte buzie uczestników były
najlepszym podziękowaniem dla organizatorów tych imprez. A wszystkim
tym, którzy tak wspaniale się bawili
biorąc udział w festynie serdecznie
dziękujemy.

GMINA JANÓW PODLASKI

G

FESTYNY RODZINNE

Tekst: Renata Kaczmarek
Foto: Grażyna Nowicka, Renata Kaczmarek
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POWIAT BIALSKI

O

d pierwszej chwili zgłoszenia problemu o zagrożeniu ASF Mariusz
Filipiuk starosta bialski włączył się
w rozwiazywanie problemu bialskich
producentów trzody chlewnej.
Odbyły się cztery spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane przez starostę

jako kierownika Zespołu. Pierwsze po
otrzymaniu informacji o ognisku afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatu bialskiego: 12 sierpnia, drugie – 16 sierpnia oraz 22 i 23 sierpnia.
Ze strony samorządu powiatu bialskiego sytuacja cały czas była i jest
monitorowana.
W spotkaniach uczestniczą służby
mundurowe policji i straży pożarnej,
przedstawiciele
gmin
objętych
obszarem ochronnym ASF z wójtami
na czele, dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych oraz Wydziału Rolnictwa
i Środowiska bialskiego starostwa
oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii.
Spotkania służyły wypracowaniu
działań służących zwalczaniu ASF na
terenie powiatu bialskiego.
Efektem tych spotkań jest wyznaczenie punktów kontroli i dezynfekcji
pojazdów, obsługiwane przez straż
pożarną. Znajdują się one w Gnojnie
(gm. Konstantynów), Konstantynowie,
Romanowie (gm. Janów Podlaski), Rokitnie, Leśnej Podlaskiej. Punkty przez
całą dobę są obsługiwane przez strażaków z miejscowych OSP.
Powiatowy Lekarz Weterynarii na
drugim spotkaniu poinformował
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ASF w powiecie bialskim
o tym, że ognisko w gm. Janów Podlaski zostało zlikwidowane, a w konsekwencji zutylizowano 36 sztuk trzody
chlewnej.
Do gospodarstw w obszarze ochron-

nym zostali oddelegowani zewnętrzni
inspektorzy. Prowadzone są badania
próbek krwi z gospodarstw w obszarze skażonym.
Kolejne spotkania z 16 sierpnia dotyczyło wykrycia kolejnych ognisk
ASF na terenie powiatu bialskiego
w miejscowości Droblin. PZZK radził
nad zaistniałą sytuacją i podjęciem
odpowiednich kroków zaradczych
przed kolejnymi przypadkami.
Bliższe informacje o ASF można uzyskać na stronie Głównego Inspektoratu
Weterynarii: http://www.wetgiw.gov.
pl/719—asf-w-polsce
Wójt gminy Leśna Podlaska Paweł
Kazimierski na stronie internetowej
poinformował mieszkańców gminy
o zaistniałej sytuacji.
Stwierdzone zostały dwa ogniska wystąpienia ASF, oba przypadki wystąpiły w miejscowości Droblin.
Granice wyznaczonych stref nie uległy
zmianie. Pierwsza granica zapowietrzona obejmuje obszar 3 kilometrów
od źródła, druga zagrożona – 7 km.
Łącznie 10 km.
Na zlecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii prowadzone są kontrole go-

spodarstw, obowiązkowo w pierwszej
zapowietrzonej strefie, gdzie pobierane są próbki krwi do badań.
Z przekazanych przez służby weterynaryjne informacji wynika, że wektorem przenoszącym
chorobę jest sam człowiek. Nie stwierdzono
zarażenia u dzików
padłych ani odstrzelonych. - Dlatego też
bardzo proszę o zwracanie szczególnej uwagi na bioasekuracje,
nie wprowadzania do
stad prosiąt nieznanego pochodzenia, powstrzymania się od karmienia świń zlewkami
oraz nie wpuszczania
do gospodarstw osób
obcych - apeluje powiatowy lekarz weterynarii.
Miejscowości zapowietrzone na terenie
gminy Leśna Podlaska: Klukowszczyzna,
Stara Bordziłówka, Nosów, Bukowice, Droblin.
Na stronie internetowej gminy Janów
Podlaski systematycznie są zamieszczane informacje na temat ASF i sytuacji
w gminie.
Wyznaczono obszar Zapowietrzony
obejmujący miejscowości: Bubel Łukowiska, Bubel Granna, Stare Buczyce,
Stary Pawłów, Nowy Pawłów, Stary Bubel, Janów Podlaski, oraz obszar Zagrożony obejmujący miejscowości:
Peredyło, Jakówki, Romanów, Kajetanka Klonownica Plac, Klonownica Mała,
Polinów, Werchliś, Wygoda, Ostrów,
Błonie.
Na zaproszenie starosty bialskiego
Mariusza Filipiuka przybył Jacek Bogucki sekretarz stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W środę 31
sierpnia rozmawiał z hodowcami trzody chlewnej o kryzysowej sytuacji
związanej z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Jackowi Boguckiemu towarzyszył główny lekarz weterynarii Włodzimierz Skorupski.
Na spotkanie przybyli posłowie z tego
terenu: Stanisław Żmijan i Marcin
Duszek, a także wicewojewoda Robert Gmitruczuk i wojewódzki lekarz
(aj.)
weterynarii Paweł Piotrowski.

HISTORIA KODNIA

Nazwa i założenie miasta Kodeń
Miasto Kodeń leży w Xięstwie Litewskim, w Wojewodztwie Brzeskim, w Diecezyi Łuckiey, od Wilna mil 50, od Krakowa tylesz;
od Warszawy 18, ode Lwowa 36, od Gdańska 72, od Lublina 15, y od Granicy Koronney to iest od ziemi Chełmskiey mil 5 . (…)
Z Jedney Bowiem strony; niezmierzone okiem rowniny, Zyźnu y obfite pokazuią role. Z drugiey żeglowna rzeka Bug, portem
y defluytacyą do Gdańska z całego Wołynia pławna, podlewa. Z Treciey strony; łąki y Pastwiska wygodne. Z Czwartey Gaie y
Landszafty miłe ; owo zgoła ; Wybór położenia, y Sytuacyi nazwać się może. (…)
Imię zkądby wzieło podług dawney Tradycyi tak twierdzą że Xiąże pewny Litewski, stał na tamtym miejscu obozem, pod Bokiem bliskiego nieprzyjaciela; odłożywszy z nim bitwe dla spóźnionego czasu, sam się zaś do wczasu zabrawszy zasnął, przykazawszy dwożaninowi swemu, pewnemu Rusinowi, aby go obudził skoro dzień; uczynił tak posluszny sługa, jak na dzień się zabrało, przyszedł do Pana, y rzekł, to Deń; Jakby mówiąc już dzień. Xiąże ze snu wstawszy Woyska uszykował, na nieprzyjaciela
udezył, y zwyciężył. Odtąd miejsce Wiktoryi Todeń, a sucte temporis Kodeń nazwano. Jakosz we wszystkich Mappach dawnych,
mianowicie Sansona Francuza, dwoiakim przezwiskiem w raz tytułuie się, Toden i Kodeń.”
Tak przedstawiał Kodeń w 1720 roku Jakub Walicki w książce Hystoria Przezacnego Obrazu Kodeńskiego Przenaydostoynieyszey Panny
Maryi.
Inne pochodzenie nazwy Kodeń przywołuje S. Warchoł w swojej
książce „Nazwy miast Lubelszczyzny”, Lublin 1964 r. Przedstawia
on kilka możliwych źródeł pochodzenia nazwy Kodeń. Najbardziej
wiarygodnym jest to, że nazwa Kodeń pochodzi od staroruskiego
słowa koda, co oznacza m.in. kurnik, chatę, chałupę, potoczna interpretacja nazwy Kodeń (wcześniej Koden) mogła oznaczać osadę
położoną na uboczu z dala od szlaków handlowych. Na obszarach
dawnego Kodnia leżącego na wschodnich rubieżach państwa litewskiego dominowały bagna i lasy z rozrzuconymi nielicznymi
osiedlami ludzkimi.
To położenie uległo radykalnej zmianie w wyniku zawarcia Unii Polsko-Litewskiej w 1385 roku w Krewie. Centralne usytuowanie tych
ziem w nowym państwie spowodowało zainteresowanie się nimi
m.in. żyjącego na przełomie XV i XVI w. Iwana Sapiehy, pisarza na
dworze króla Kazimierza Jagiellończyka.
Iwan Sapieha był szanowanym, na dworze kolejnych władców,
urzędnikiem: wspomnianego Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta, Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta Starego. Po sprzedaniu swoich włości położonych na wschodnich terenach Litwy
podjął starania o nadania królewskie i zakup ziem w centrum kraju.
Jego wybór padł na tereny położone wokół dzisiejszego Kodnia.
W 1510 roku otrzymał od króla m.in. Zabłocie, a następnie rozpoczął
odkupowanie od tutejszej ruskiej, drobnej szlachty kolejnych ziem.
Na swoją siedzibę wybrał osadę młyńską położoną w miejscu gdzie
rzeczka Kałamanka wpływa do Bugu. Krzyżowały się tutaj szlaki
handlowe wodne i lądowe z północy na południe oraz lądowe ze
wschodu na zachód. Osada ponadto znajdowała się w centrum
planowanej posiadłości Sapiehy. Miejsce było także dobrze położone pod kątem ewentualnej obrony, z jednej strony wsparte o Bug,
z drugiej o rzeczkę Kałamankę. Zabudowania i będące najważniejszą częścią tych ziem, młyny należały do rodziny Ruszczyców, których posiadłość kupił Iwan Sapieha.

Kodeń magnacka siedziba Sapiehów
W trakcie sejmu w Brześciu Litewskim w 1511 roku, w sobotę przed
Zielonymi Światkami Iwan Sapieha otrzymał od króla Zygmunta Starego przywilej założenia w miejscu osady młyńskiej, miasta Kodeń.
Utworzone na prawach magdeburskich miasto miało prawo do
3 jarmarków w roku: w dniu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
w dniu św. Mikołaja i w Niedzielę Palmową oraz cotygodniowe targi,
które miały się odbywać we czwartki (taki zwyczaj pozostał do dzisiaj). Sądownictwo leżało w gestii właściciela miasta, którego reprezentował wójt. Mieszczaństwo miało prawo wyboru władz miasta
Od tego momentu rozpoczął się szybki rozwój Kodnia.
Sapiehowie wykorzystali położenie Kodnia nad Bugiem, jednym
z najważniejszych szlaków wodnych ówczesnej Europy Wschodniej
i zbudowali tutaj port rzeczny. Z portu transportowano bogactwa
tych ziem: zboże, drewno i jego pochodne – popiół i smołę pozyskiwane z okalającej Kodeń Puszczy Kodeńskiej.
By umożliwić pracę portu wybudowano drogi dojazdowe, dając zatrudnienie miejscowej biedocie, a w powstałym w pobliżu zakładzie
szkutniczym budowano statki rzeczne.
Kodeń przeżywał swój rozkwit. Powstawały kolejne cechy rzemieślnicze m.in.: młynarzy, piekarzy, murarzy, tkaczy, krawców piwowarów, szewców, bednarzy. Ci ostatni wykonywali beczki znane nie
tylko w okolicznych miastach i miejscowościach, ale i w Krakowie.
W latach 80. i 90. XVIII w. sprowadzeni niemieccy sukiennicy rozwinęli w Kodniu produkcję sukienniczą, której wyroby były uznane
w całej Rzeczpospolitej.
Po Bugu pływały szkuty, łodzie i czółna transportując towary z Wołynia i Ukrainy.
Ogólnie można powiedzieć, że Kodeń od 1511 do 1800 roku, z kilkoma wyjątkami, przeżywał bardzo dobry okres w swojej historii. W
tym czasie były lata, gdy liczba mieszkańców Kodnia sięgała 5.000.
Kilka wyjątków, o których wspominam wyżej to:
1. Wojna polsko-szwedzka, gdy w 1655 roku Kodeń został ograbiony przez wojska szwedzkie z żywności i wyrobów rzemieślniczych.
Dzieła rozboju dokończyły wojska księcia Siedmiogrodu – Rakocze-
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go. Bilans tej wojny dla Kodnia to spustoszone magazyny, obrabowany skarbiec kościelny, porąbane ołtarze w kościołach św. Anny
i św. Ducha. Skradziony dzwon.
2. Pożar z 1680 roku, który strawił według szacunków ok. 50% zabudowy drewnianej, w tym drewniany kościół św. Anny
3. Blisko 100 lat później w 1775 roku paliły się zabudowania na ul.
Bialskiej i Sławatyckiej w w kolejnym 1776 roku spłonęły obiekty
przy ul. Brzeskiej.
Po śmierci w 1800 roku Elżbiety Sapieżyny „Pani na Kodniu” i wcześniejszej, bo w 1798 roku śmierci jedynego syna Kazimierza Nestora
Sapiehy rozpoczął się upadek Kodnia. Zamek przestał być rezydencją Sapiehów a Kodeń utracił status siedziby magnackiej.
Wiek XIX to zły okres w historii Kodnia. Mniej więcej od początku
wieku XIX, tj. wraz z upadkiem Rzeczypospolitej szlacheckiej i zajęciem po rozbiorach Lubelszczyzny przez Austrię, następił coraz to
gwałtowniejszy i dalszy, zarówno gospodarczy, jak i społeczny upadek miast, w tym Kodnia.
Zadłużone dobra kodeńskie podzielono na dwie części. Właścicielami większości obszaru tych dóbr stali się Braniccy. W ich władanie
przeszły miasto Kodeń, wsie i folwarki. Drugą, znacząco mniejszą
część, zakupiła przyjaciółka Kazimierza Nestora Sapiehy – Teresa
Lerchenau Managetta.
Efektem braku większego zainteresowania swoimi kodeńskimi włościami przez Branickich i dosyć rozrzutny charakter Teresy Lerchenau Managetta było zamykanie kodeńskich fabryk, spadek ilości towarów transportowanych Bugiem. Sytuacja mieszkańców stawała
się tak zła, że w 1861 roku rozpoczęli gwałtowne strajki i zamieszki
spowodowane nadmiernymi obciążeniami. Protesty zostały stłumione. Blisko dwa lata później wybuchło Powstanie Styczniowe,
w którym mieszkańcy Kodnia wzięli czynny udział. O Kodniu stało
się znowu głośno, a to za sprawą, wygranej 23 stycznia 1863 r. bitwy
z wojskami rosyjskimi stacjonującymi w Kodniu. Tego dnia szlachta
zaściankowa z Tucznej, mieszczanie kodeńscy i urzędnicy dworscy
zaatakowali 250-osobowy oddział żołnierzy rosyjskich. Zdobyto
broń i pieniądze. Na krótki czas Kodeń stał się wolnym miastem.
Konsekwencją społecznego i gospodarczego upadku miast, rozpoczętego na początku wieku, a przyspieszonego przez reperkusje
po przegranym powstaniu była m.in. akcja zmierzająca do zmiany
najmniejszych miasteczek na wsie. Dla miast Lubelszczyzny, przede
wszystkim dla tych najmniejszych, w tym Kodnia, ważne są lata
1869/70, kiedy to około 90% ogólnej liczby miasteczek utraciło
swoje prawa i administrację miejską “i zostały włączone do gmin
zbiorowych wiejskich, jako tzw. osady miejskie rządzone na sposób
wiejski (sołtys)”.
Utrata praw miejskich zmieniła „miasto Kodeń” w „osadę Kodeń”,
której większość mieszkańców zajmowała się rolnictwem i rękodzielnictwem. Różnice między Kodniem końca XVIII i XIX wieku
bardzo trafnie ujął pochodzący z okolic Kodnia historyk i ziemianin
Józef Łoski, który w 1872 roku napisał: „Dziś nie ma już w Kodniu
śladu fabryk założonych przez Elżbietę Sapieżynę i trudno nawet
uwierzyć, że w tej głuchej i zapomnianej miejscowości brzmiały niegdyś świetne zabawy i odbijały się najważniejsze wypadki krajowe.”
Największym wydarzeniem drugiej połowy XIX w. na ziemi kodeńskiej było utworzenie w 1864 roku Gminy Kostomłoty i Gminy
Zabłocie. Początkowo wchodziły one w skład powiatu bialskiego
i guberni lubelskiej, by od 1867 roku wejść w skład powiatu bialskiego i guberni siedleckiej. W 1870 roku utworzono Gminę Kodeń.
W roku 1912 po utworzeniu guberni chełmskiej cały powiat wraz ze
wspomnianymi gminami wszedł w jej skład.
Gmina Kodeń przed I wojną światową
Przez długie lata czas w Kodniu upływał niemal sennie i w spokoju.
Okres ten zakończyły wydarzenia związane z wybuchem I wojny światowej.
Działania wojenne dotarły na nasze ziemie latem 1915 r. Wycofujące się
pod naporem Niemców wojska rosyjskie zabrały wielu sprzyjającym
im mieszkańców. Domy i cerkwie prawosławne zostały opuszczone.
Okupacja niemiecka, pod którą dostał się Kodeń, przyniosła wiele
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twardych
ograniczeń
m.in. związanych z
przemieszczaniem się
ludności. Aby to uczynić, należało uzyskać
specjalne
przepustki.
Rolnicy zmuszeni byli do
obowiązkowych dostaw
na rzecz wojska zboża
i żywca. Wszechobecna
była reglamentacja podstawowych artykułów
pierwszej potrzeby.
Okupacja niemiecka zakończyła się później niż
I wojna światowa, bo
dopiero 9 lutego 1919
roku. Kodeń oraz gminy
ul. Brzeska i placencja, do
Kostomłoty i Zabłocie
weszły w skład odrodzonego państwa polskiego.
Straty i zniszczenia wynikłe z działań wojennych i okupacji były
bardzo wysokie. O Kodniu tuż po zakończeniu wojny pisał B. Górny
w książce „Monografia powiatu bialskiego”.
„Kodeń w wyniku wielkiej wojny, uległ strasznemu spustoszeniu tak,
że bezpośrednio po wojnie tylko 20 rodzin zamieszkiwało cała gminę.
Pola leżały odłogiem, zarośnięte były krzakami i stały się doskonała
kryjówką dla dzików, lisów itp. Po powrocie ludności z Rosji, w latach
1919 i 1921 w Kodniu panowała przez dłuższy czas epidemia hiszpanki i tyfusu, który zdziesiątkował ludność. Głód, nędza i brak dachu nad
głową – zmuszał ludzi do kopania „ziemianek”. Brak inwentarza pociągowego, gdyż zostało w Kodniu wszystkiego 12 koni i 6 krów, zmusił
wielu mieszkańców do dźwigania na własnych plecach drzewa z lasu.
Przystąpiono do skopywania szpadlami odłogów, do siania zboża,
sadzenia kartofli itp. W tych warunkach były takie wypadki w Kodniu,
bezpośrednio po wojnie, że za korzec żyta sprzedawano mórg najlepszej ziemi kodeńskiej.”
Tę trudną sytuację pogłębiły jeszcze działania wojenne w trakcie
wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920, gdy rabowano zwierzęta gospodarskie, palono zboża, niszczono ogrody i domy.
Administracyjnie, gminy położone na terenie dzisiejszej gminy Kodeń: Gmina Kodeń, Gmina Kostomłoty i Gmina Zabłocie znajdowały
się na terenie powiatu bialskiego i utworzonego województwa lubelskiego.
Podstawą utrzymania trzech „kodeńskich” gmin było stojące na bardzo niskim poziomie rolnictwo. Słaby był bądź w ogóle nie istniał
przemysł. W Kodniu w 1939 roku działały dwa młyny motorowe,
dwa wiatraki, cztery piekarnie, dwa zakłady masarskie, trzy zakłady rzeźnicze dwie olejarnie, fabryka wód gazowanych, siedem
zakładów kowalskich, jeden ślusarz i trzy polowe cegielnie. Większość spośród wymienionych zakładów była własnością Żydów.
Podobnie było z handlem na 26 sklepów 21 było w rękach Żydów.
W dwóch pozostałych gminach podstawą utrzymania ludności było
rolnictwo oraz minimalna ilość „zakładów przemysłowych”.
II wojna światowa w gminie Kodeń
II wojna światowa dotarła do Kodnia 7 września 1939 r., gdy samoloty niemieckie zbombardowały osadę, powodując wielki pożar
i zniszczenia.
W Kopytowie samoloty zaatakowały przebywające na wypasie
krowy.
Około 22-23 września pojawiły się w Kodniu wojska radzieckie.
Ta okupacja była krótkim epizodem. Po zawarciu porozumienia
z Niemcami, co do okupacji Lubelszczyzny, wojska radzieckie wycofały się w dniach 10-11 października z Kodnia, a ich miejsce zajęły
wojska niemieckie.
Okupacja niemiecka była bardzo trudnym okresem w życiu mieszkańców Kodnia i okolic. Niemcy zmuszali rolników do systematycznego dostarczania kontyngentów: zboża, drobiu, mięsa, warzyw,

Polska Ludowa 1944 - 1989
Powojenne życie w gminie było nieco skomplikowane, zarówno ze
względu na wcześniejsze włączenie przez Niemców gminy Kostomłoty do gminy Kodeń jak i na działania na terenie gminy podziemia
poakowskiego i oddziałów UPA.
Okres 1944 – 1947 to również wymuszona migracja ludzi. W ramach
porozumień rządu polskiego i ZSRR do Polski przybyli repatrianci
z terenów ZSRR natomiast z Polski wyjechali Białorusini i Ukraińcy.
Ci ostatni zostali także objęci tzw. Akcją Wisła w ramach, której wielu
Ukraińców, a było ich w gminie Kodeń ok 1/3 mieszkańców, zostało
wywiezionych na zachód i północ Polski. Pod koniec lat 50-tych wielu z nich powróciło na rodzinne tereny, w tym do Kodnia.
W okresie od zakończenia II wojny światowej do 1975 roku, jak
w całym niemal kraju, elektryfikowano wsie, poprawiano drogi, uruchamiano szkoły. Większymi inwestycjami były: budowa, wysiłkiem
całego społeczeństwa, świetlicy i remizy w Kodniu oraz oddana
w 1970 roku, i służąca do dzisiaj, szkoła. Zbudowana została dzięki
wsparciu Wojsk Ochrony Pogranicza.
W zasadzie jednak można powiedzieć, że życie tutaj toczyło się
spokojnie, ożywiane odbywającymi się uroczystościami religijnymi.
W połowie lat siedemdziesiątych w Kodniu znajdowały się m.in.:
szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, kino, dom kultury, kawiarnia.
Gmina utrzymywała swój rolniczy charakter. Z pracy na roli utrzymywała się zdecydowana większość mieszkańców. Wielu mieszkańców - ok. 300 - zatrudnionych było na stacji przeładunkowej
w Małaszewiczach.
Ta senna atmosfera gminy uległa zmianie wraz z reformą administracyjną kraju.

Od 1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział
administracyjny. Z dotychczasowej struktury państwa zniknęły powiaty. Pozostały województwa i gminy. Dotychczasowa siedziba
powiatu bialskiego Biała Podlaska stała się miastem wojewódzkim,
a Kodeń znalazł się w województwie bialskopodlaskim.
W ciągu kilku lat w Kodniu miało miejsce wiele nowych inwestycji.
W Kodniu zbudowano zalew i most, ukończono budowę hotelu.
Zbudowano nowe drogi. Powstał 8 rodzinny Dom Nauczyciela.
W gminie znajdowały się cztery szkoły i dwa przedszkola. Rozpoczęto budowę pierwszych odcinków sieci wodociągowej. Powstał,
największy w województwie Gminny Ośrodek Zdrowia. Wzniesiono
budynek Urzędu Gminnego. Rozwijało się, powstałe na bazie SKR
i PFZ, Państwowe Gospodarstwo Rolne. Uruchomiono połączenia
PKS z Lublinem, Terespolem i Włodawą. Mieszkańcy gminy w czynach społecznych budowali w swoich sołectwach świetlice i domy
ludowe.
Miejscowy GS posiadał 30 sklepów, piekarnie, jadłodajnię punkt napraw sprzętu AGD.
Tak, w zarysie, wyglądała Gmina Kodeń u progu przemian ustrojowych.
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mleka, jaj, ziemniaków,
słomy, miodu, lnu, konopi. Nie dostarczenie
określonej ilości produktu było surowo karane.
Zatrzymany za brak
dostaw 5 kg żyta rolnik
z Zabłocia zmuszony był
pracować, wraz z innymi
„dłużnikami” przy kopaniu rowów w Białej Podlaskiej, do momentu dostarczenia kontyngentu
przez rodzinę.
W okresie okupacji na
terenie dzisiejszej gminy Kodeń istniał ruch
oporu. Były to głównie
om pielgrzyma - rok 1936
Bataliony
Chłopskie
z dowództwem w Kostomłotach i Armia Krajowa, dowództwo rejonu znajdowało się w Małaszewiczach.
W XVI wieku do Kodnia przybyli, wspierani przez Sapiehów, Żydzi.
Większość z nich przez wieki zajmowała się handlem i drobnym
rzemiosłem. Okupacja w trakcie II wojny światowej to czas zagłady
kodeńskich Żydów. Niemcy zorganizowali w Kodniu getto. Skupiono w nim w latach 1941-1942 około tysiąc osób. Blisko 600 przywieziono z południowych dystryktów Generalnej Guberni. Niemcy
z zapałem niszczyli znajdujące się w Kodniu ślady kultury żydowskiej. Rozebrano kirkut a macewy wykorzystano do budowy drogi
Kodeń-Piszczac, rozebrano dwie synagogi. W listopadzie 1942 roku
w ciągu jednej nocy furmankami wywieziono z Kodnia ok. 700 Żydów na stację w Chotyłowie, a stąd do obozu koncentracyjnego
w Treblince. Wydarzenie to zakończyło 500-letni okres bytności Żydów w Kodniu.
Okupacja niemiecka zakończyła się w lipcu 1944 roku, gdy Bug
przekroczyły wojska radzieckie.
Kodeń znalazł się w nowej rzeczywistości. Z miejscowości położonej w głębi kraju stał się miejscowością przygraniczną, granicząc
przez Bug z ZSRR.

Kodeń w nowej rzeczywistości ustrojowej
Na początku lat 90-tych podejmowane były głównie działania na
rzecz budowy lub modernizacji istniejącej infrastruktury. Dokończono budowę mostu na Kałamance w Kodniu, oddano do użytku
„Dom Nauczyciela”, zakończono budowę nowej części Urzędu Gminy.
Rozpoczęto proces budowy kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie gminy. Jest to trudny proces ze względu na rozrzuconą zabudowę wielu sołectw. W ciągu 25 lat skanalizowano Kodeń. Wybudowano, w całej gminie, ponad 100 przydomowych, biologicznych
oczyszczalni ścieków. Powstała sieć wodociągowa, która objęła zdecydowaną większość gminy.
W ciągu tych lat wybudowano lub zmodernizowano wiele dróg
i ulic w Kodniu.
Na bazie byłego hotelu, po odpowiednim dostosowaniu, powstały
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznym i Warsztat Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych.
Odremontowano wiele obiektów: budynek szkoły w Kodniu, częściowo świetlice wiejskie, zmodernizowano budynek Gminnego
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, odnowiono budynek
NZOZ w Kodniu, wyremontowano i przekazano na świetlicę wiejską, obiekt po dawnej szkole w Kopytowie.
Przy Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu wybudowana została nowa hala sportowo-widowiskowa wraz z wielofunkcyjnym
boiskiem i bieżnią tartanową. Obok boiska powstał plac zabaw dla
najmłodszych.
Na terenie gminy w Zabłociu umiejscowiono, w przebudowanych
budynkach po dawnej szkole i przychodni, Oddział Zamiejscowy
Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej.
W okresie tym dwie miejscowości obchodziły swoje rocznice powstania – Kostomłoty – 600-tną i Kodeń 500-tną.
W nowy sprzęt wyposażono OSP w Kodniu. Strażacy ochotnicy dysponują dzisiaj nowoczesnym samochodem ratowniczo-gaśniczym
MAN oraz dwiema łodziami.
Gmina wzbogaciła się o koparko-ładowarkę oraz duży ciągnik wraz
z przyczepą asenizacyjną.
W przedstawianym okresie gmina została wyróżniona m.in. statuetkami w konkursie powiatowym „Dobre, bo Bialskie”, w konkursie
ogólnopolskim „Samorząd Równych Szans”, zajęła II miejsce w wojewódzkim konkursie „Perły Turystyczne Regionu Lubelskiego”.
W 1999 roku wprowadzono reformę administracji, po 24 latach
wrócił trójstopniowy podział administracyjny kraju. Dotychczasowy status siedziby województwa utraciła Biała Podlaska. Utworzono dwie jednostki organizacyjne miasto Biała Podlaska na prawach powiatu i Powiat Bialski. W skład powiatu bialskiego wchodzi
gmina Kodeń.
Opracował: Andrzej Krywicki
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Uroczystości ku czci Wniebowzięcia N. M. P. w Kodniu

T

lice, odśpiewano Maryjne Nieszpory i po
nich o godz. 17:45 wyruszyła Procesja
Maryjna, z bazyliki na kalwarię, w której
– w asyście licznie przybyłego duchowieństwa – niesiono kopię Cudownego
Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Procesja
poprzedziła Eucharystię, pod przewodnictwem i z homilią biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej Piotra Sawczuka. Wśród pielgrzymów 14 VIII m. in. byli:
Wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć, Komendant Państwowej Straży granicznej w
Kodniu major Sławomir Klekotka, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
O godzinie 20:00 wyruszyła procesja różańcowa ze świecami, w której setki pielgrzymów przemierzało
z modlitwą i śpiewem
kalwaryjskie dróżki. Różaniec zakończył Maryjny Apel Podlasia.
Po Apelu, przed godz.
22:00 rozpoczął się koncert „Siewców Lednicy”,
którzy rytmicznym śpiewem rozruszali licznie
zgromadzonych.
Po
występie
duchowych
wychowanków śp. o.
Jana Góry OP, klerycy
oblackiego
Wyższego
Pielgrzymka Konna przybywa do Kodnia
Seminarium Duchownego przedstawili montaż słowno –
Po salwie armatniej i słowach powitania,
muzyczny, z okazji 200. lecia istnienia
jeźdźcy udali się do stajni, by dać odpoMisjonarzy Oblatów Maryi Niepokalacząć rumakom, sami zaś przybyli na Eunej. Ukoronowaniem jubileuszowego
charystię, na godz. 12:00. Liturgii przewoddziękczynienia Oblatów była Pasterka,
niczył ks. ppor. Dariusz Cabaj – proboszcz
sprawowana przez ponad trzydziestu
z Bobrownik i dowódca pielgrzymki konMisjonarzy Oblatów M. N. pod przenej, zaś kazanie wygłosił ks. Maciej Majek
wodnictwem prowincjała o. Antoniego
– ojciec duchowny siedleckiego Wyższego
Bochma OMI. Słowo Boże na tej nocnej
Seminarium Duchownego.
Mszy św., podobnie jak na pozostaJuż w czasie tej Mszy, dało się słyszeć
łych Eucharystiach w bazylice, wygłośpiewy nadchodzących, ze wszystkich
sił o. Sebastian Łuszczki OMI – ojciec
stron pielgrzymów, w grupach zorganiduchowny obrzańskiego seminarium.
zowanych przez okoliczne parafie.
W czasie Pasterki śpiewał chór i grała orO godzinie 16:00 odbyła się, na kalwakiestra z parafii p. w. Matki Bożej Różańryjskich wałach, droga krzyżowa, na któcowej w Sławatyczach.
rej rozważania prowadził o. Sebastian
Po modlitwach, które zakończyły się
Łuszczki OMI. Godzinę później, w bazyokoło drugiej w nocy, pielgrzymi udali się na spoczynek. Niektórzy jednak postanowili czuwać przy Maryi
do świtu.
Rankiem, o godz. 5:30,
odśpiewano, w bazylice,
Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP. W świątyni
tej odprawiono trzy Msze
radycyjnie 14. sierpnia był pierwszym
dniem głównego odpustu w sanktuarium kodeńskim, ku czci Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Przeżywaliśmy go w tym roku pod hasłem: „Miłosierna Matka Jedności”.
Rozpoczęcie uroczystości zwiastowało
przybycie VIII Podlaskiej Konnej Pielgrzymki w Hołdzie Kawalerii Rzeczpospolitej z Bobrownik do Kodnia. Ułani,
obojga płci, przybyli do Kodnia około
godziny 9:00, na 31 koniach. Utworzyli
szpaler na Rynku przed bazyliką, gdzie
zostali powitani przez kustosza o. Damiana Dybałę OMI, któremu towarzyszył
o. Roman Nisiewicz OMI.

30 tysiecy pielgrzymów
przewinęło się przez
sanktuarium
14

o godz. 6:00, 8:00 i 17:00. Natomiast na
kalwarii o godz. 9:00 odbyło się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, po
którym, o godz. 9:30 sprawowano Mszę
św. z udziałem licznie zgromadzonych
Przyjaciół Misji Oblackich. Przy okazji
odpustu pielgrzymi mogli się zapisać do
grona Przyjaciół Misji lub prenumeratorów dwumiesięcznika „Misyjne Drogi”,
a także nabyć pamiątki z misji, wspierając w ten sposób ten szlachetny cel.
O godz. 11:45 wyruszyła procesja Maryjna, w której Pasterz Kościoła Siedleckiego prowadził Obraz Madonny Kodeńskiej, wyjęty z ołtarza, z racji rekoronacji
Wizerunku, jaka odbyła się w czasie sumy
odpustowej. Wraz z biskupem Mszę koncelebrowali m. in. ordynariusze zakonni

Msza Święta
Misjonarzy Oblatów M. N.: prowincjał
o. Antoni Bochm oraz wikariusz prowincjalny o. Marian Puchała.
W czasie Słowa Bożego, biskup Kazimierz
Gurda nawiązywał do prawdy o Wniebowzięciu Maryi, tłumaczył czym jest koronacja Obrazu Matki Bożej, przedstawił
dzieje Kodeńskiego Obrazu i przywoływał dwie poprzednie Jego koronacje (w
1723 r. i w 2000 r.). Mówił też o 200 latach
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów M. N.
Po kazaniu nastąpił akt koronacji, zaś pod
koniec Eucharystii Biskup pobłogosławił
wianki z ziół i zbóż. Była też chwila na
życzenia dla Oblatów, obchodzących Jubileusz. 15 VIII wśród pielgrzymów m.in.
: Rycerze Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy Jan Chałabuda i Czesław Sudewicz,
poseł RP Janusz Szewczak, senator RP
Grzegorz Bierecki. Po Mszy odprowadzono w procesji Obraz do bazyliki.
Popołudniu odśpiewano, przed wizerunkiem Maryi, Nieszpory. Zaś wieczorem,
o 21:00 wikariusz parafii o. Mateusz Pawłowski OMI poprowadził Maryjny Apel
Podlasia, po którym zasłonięto Cudowny
Obraz, kończąc uroczystości odpustowe.
Nasze świętowanie zgromadziło rzesze
wiernych. Ich obecności sprzyjała pięk-

Rekoronacja Cudownego Obrazu Madonny Kodeńskiej
W niedziele, 31. lipca 2016 r., proboszcz
kodeński o. Damian Dybała OMI odczytał w kościele św. Anny – w ramach przygotowań, do wyjątkowego wydarzenia
– komunikat następującej treści:
Drodzy Parafianie i Pielgrzymi!
Na skutek zabiegów dziewiątego dziedzica Kodnia Jana Fryderyka Sapiehy,
Cudowny Obraz Matki Bożej Kodeńskiej
został uhonorowany – przez papieża Innocentego XIII – KORONAMI PAPIESKIMI.
Uroczystości koronacyjne miały miejsce
w 1723 roku. Była to trzecia, na ziemiach
polskich, koronacja koronami papieskimi.
Choć Matka Boża Kodeńska posiadała
papieskie korony, krótko wisiały one na
obrazie, i to raczej z okazji ważnych uroczystości (np. w 1973, z okazji 250. rocznicy koronacji, ozdabiały Cudowny Obraz w dniach 13 – 15 sierpnia). Specjalnie
dla koron, pan Marian Kiersnowski wykonał piękną ramę. Umieszczono w niej
korony i zawieszono przy głównym ołtarzu w prezbiterium bazyliki. Z obawy
przed kradzieżą, zdecydowano jednak
przechowywać je w skarbcu sanktuarium. W 2000 roku, ówczesny kustosz o.
Stanisław Wódz, zlecił wykonanie (z wot
pozostawionych przez pielgrzymów)
nowych koron, które nałożył na skronie
Maryi i Dzieciątka, wielki czciciel Matki
Bożej Kodeńskiej, biskup Jan Mazur, dnia
14 sierpnia 2000 roku. Od tamtego dnia,
do dziś, KORONY MILENIJNE ozdabiają
Cudowny Obraz.
W roku 2015 postanowiliśmy odnowić
historyczne korony papieskie i – za radą
specjalistów – wykonać ich wierne repliki. Ogłosiliśmy – w tym celu – zbiórkę złomu wotywnego. Dzięki ofiarności
wiernych prace zostały sprawnie przeprowadzone i ukończone. Wykonała je
pracownia złotnicza w Krakowie.
W tym miejscu składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie, wielkie serce i ofiarność, czego wyrazem były

składane precjoza i datki pieniężne.
Naszym zamierzeniem jest doprowadzić
do rekoronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej koronami papieskimi, a korony
milenijne, wraz z siedemnastowiecznym
welonem Matki Najświętszej, wyeksponować w muzeum sanktuaryjnym!
Mamy nadzieję, że uroczystości rekoronacyjne odbędą się w czasie najbliższego odpustu Wniebowzięcia N. M. P.
Nadzieje kustoszy sanktuarium spełniły
się. Koronacja replikami koron papieskich odbyła się 15 sierpnia 2016 roku,
w czasie sumy odpustowej, na kodeńskiej kalwarii. Dokonał jej biskup Kazimierz Gurda – Pasterz Kościoła Siedleckiego. Na tę szczególną okoliczność
(a jest to niezwykłą rzadkością), na ołtarz polowy został przyniesiony oryginał
Cudownego Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, z bazyliki (ostatnio taka sytuacja
miała miejsce w czasie koronacji w Roku
Jubileuszowym 2000).
Przed godziną 10:00, wyjęto Obraz z zabytkowego ołtarza. Wierni – przez godzinę – mogli z bliska pokłonić się Maryi,
której Wizerunek stał na stopniach prezbiterium.
Następnie kustosz sanktuarium – w
obecności Pasterza Diecezji – zdjął z Obrazu Korony Milenijne i wyruszyła procesja na kalwarię, gdzie – w czasie Eucharystii – nastąpiła rekoronacji replikami
koron papieskich z 1723 roku.
Po kazaniu bp Kazimierz Gurda odmówił
modlitwę koronacyjną, pobłogosławił
nowe korony i nałożył na skronie Maryi
i Dzieciątka. Okadzeniem Cudownego
Obrazu i ukazaniem Madonny w nowych
koronach zakończył się akt koronacji,
który – dla wielu zgromadzonych – był
nie tylko podniosłym, ale i wzruszającym momentem. Wszyscy widząc ukoronowaną Madonnę wyrazili swą radość
gromkimi oklaskami.

GMINA KODEŃ

na, słoneczna pogoda. Bardzo licznie
przybyli wierni przystępowali do sakramentu spowiedzi i komunii. Wielu ustawiało się w długiej kolejce, by przejść
przez Bramę Miłosierdzia i obejść na
kolanach ołtarz z Obrazem Matki Bożej
Kodeńskiej. Szacujemy, że przez czas
trwania dwudniowego odpustu przewinęło się przez Kodeń ponad 30 tysięcy
pielgrzymów.
Sumę odpustową oraz Maryjny Apel
Podlasia transmitowało Katolickie Radio Podlasie. W czasie liturgii modlitwie
towarzyszyli: orkiestra, chór oraz schola
młodzieżowa parafii św. Anny w Kodniu.

O Superior Kodeńskiej wspólnoty oblatów Bernard Briks
Głównym momentem oblackiego świętowania była tradycyjna Msza św., sprawowana 15. sierpnia, o północy. Uczestniczyło w niej kilkudziesięciu oblatów:
prezbiterów, diakonów, alumnów WSD,
braci zakonnych i nowicjuszy.
Jak zauważył bp Kazimierz, na sumie
odpustowej, Misjonarze Oblaci M. N. są
o wiele młodsi, niż sanktuarium kodeńskie, którego są kustoszami, niemniej

Centralne Uroczystości Prowincjalne
200 - lecia istnienia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Jak wcześniej zapowiadano, odpust ku
czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny był połączony z prowincjalnymi
obchodami 200 – lecia Zgromadzenia
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Powstałej, w 1816 roku rodzinie zakonnej – której Założycielem był biskup
Marsylii św. Eugeniusz de Mazenod –
poświecona była specjalna wystawa wyeksponowana wzdłuż alei na kodeńskiej
kalwarii. Także nasi klerycy przygotowali
wieczór piosenki religijnej, przeplatanej
fragmentami Konstytucji i Reguł Zgromadzenia.

Wierni gromkimi brawami pozdrowili
Maryję w nowych koronach
posługują w Kodniu już 89 lat. Spostrzeżenie to stało się prowokacją, by kustosz
sanktuarium zaprosił wszystkich na przyszłoroczne obchody okrągłej, 90 rocznicy
pobytu Oblatów w Kodniu, co zbiega się
z 90 rocznicą powrotu Cudownego Obrazu Matki Bożej z carskiego wygnania
w 1927 roku.
O. Mirosław Skrzydło OMI
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P

iłka błotna w Polsce dopiero zyskuje
na popularności. Cieszy się ona zainteresowaniem szczególnie w Brazylii,
Wielkiej Brytanii, Holandii. 13 sierpnia
2016 roku na boisku błotnym przy basenie w Tucznej odbyły się Mistrzostwa
Polski w Piłce Błotnej. Wzięło w nim
udział 6 drużyn: BKP Rakovia Gepard Zawadka (Mistrz Polski); LC Chełm (brązowi medaliści Błotnej Ligi Mistrzów); KMP
Biała Podlaska; ATS Międzyrzec Podlaski;
FC Football Club z Tucznej; KS Dąbrowica.
Organizatorem turnieju był Wójt Gminy
Tuczna oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej.
Po oficjalnym rozpoczęciu turnieju przez
Wójta Gminy Tuczna pana Zygmunta Litwiniuka oraz przewodniczącego Rady
Powiatu Bialskiego Mariusza Kiczyńskiego, drużyny zostały przypisane drogą losowania do dwóch grup, w których
toczyły rywalizację systemem „każdy
z każdym”.
Grupa A: ATS Międzyrzec Podlaski,
LC Chełm, FC Football Club z Tucznej.
Grupa B: KS Dąbrowica, KMP Biała Podlaska, BKP Rakovia Gepard Zawadka
z Biłgoraja.
Turniej odbywał się na specjalnie przygotowanym boisku.

GMINA PISZCZAC

W finale rozgrywek zmierzyły się drużyny LC Chełm i reprezentant naszej gmi-
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Mistrzostwa Polski w Piłce Błotnej
ny FC Football Club. Trzecie miejsce w
turnieju wywalczył zespół BKP Rakovia
Gepard Zawadka.

Radio Podlasie, Portalu Podlasie24 oraz
tygodnika Słowo Podlasia. Rozgrywki
turnieju można było również śledzić na

I miejsce - drużyna LC Chełm; II miejsce
- FC Football Club; III miejsce - BKP Rakovia Gepard Zawadka.
Drużyny te otrzymały puchary i medale
ufundowane przez Wójta Gminy Tuczna.
Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego Mariusz Kiczyński uhonorował
statuetkami króla strzelców Marka Masternaka (LC Chełm), najlepszego bramkarza Krzysztofa Mroczka (LC Chełm)
oraz najlepszą zawodniczkę turnieju
którą została Justyna Lipka z drużyny
FC Football Club z Tucznej.
Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Impreza odbyła się pod patronatem
portalu biała24, Radia Biper, Katolickie

żywo na kanale YouTube oraz na stronie
lublin112.
Sponsorami Mistrzostw Polski w Piłce
Błotnej byli:
Advanced Technology Solutions Sp. Z
O.O., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Bialbud, Tomasz Szczęśniak Firma Tomex.
Należy podkreślić dobrą organizację imprezy. Panowała przyjazna atmosfera,
pomimo chłodnej aury wszyscy dobrze
się bawili i chyba głównie o to w piłce
błotnej chodzi.
Podziękowania należą się również
wszystkim zawodnikom za sportowe zachowanie na boisku oraz wspaniałą rywalizację w myśl zasady Fair Play. (gbp.)

Kolejny sukces kobiecej Drużyny Pożarniczej
z naszej jednostki. Drużyna w składzie: Maria Krawczyk, Justyna Mikołajczuk, Bożena Stefaniuk,
Agnieszka Pawlak,Małgorzata Nestorowicz, Mariola Pikuła, Joanna Parafiniuk, Marta
Samociuk, Elżbieta Kukawska.
W niedzielę 7 sierpnia 2016
roku na stadionie w Milanowie
odbyły się III Zawody Sportowo – Pożarnicze wg regulaminu CTIF. W kategorii drużyn
z punktami naliczanymi za wiek,
drużyna z Piszczaca okazała się
bezkonkurencyjna. Był to kolejny sprawdzian przed wrześniowymi Mistrzostwami Polski
w Polanicy Zdrój. Udział w MP

Wciąż nie pokonana

jest historycznym wydarzeniem. Po raz pierwszy drużyna z naszego powiatu bierze
udział w zawodach tak wysokiego szczebla wg regulaminu
CTIF. Zarząd powiatu na czele
ze starostą Mariuszem Filipiukiem przekazał jednostce dofinansowanie na zakup hełmów
strażackich aby drużyna godnie
reprezentowała powiat bialski.
Mile widziani są inni sponsorzy.
Pełna foto galeria na stronie:
www.akademiapozarnicza.pl
Leszek Stubiński
Wiceprezes OSP Piszczac

Odznaczenia Dzieci Wojny

S

tarosta bialski Mariusz Filipiuk odznaczył rubinowymi
krzyżami za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia Dzieci
Wojny działaczy oddziału bialskiego tego związku. 16 sierpnia z rąk starosty krzyże przyjęli: prezes oddziału, a jednocześnie członek Zarządu Głównego Zdzisław Greń, skarbnik
oddziału Jadwiga Drygulska, sekretarz Wiesław Łuć, członkowie Henryk Skrabulski oraz Kazimierz Olszewski. Wnioskodawcami byli prezes Federacji Krajowego Związku Dzieci
Wojny w Gorzowie Wielkopolskim Augustyn Wiernicki oraz
prezes Zarządu Głównego w Myśliborzu Stanisław Guza.
Starosta w krótkim wystąpieniu pogratulował wszystkim
odznaczonym i życzył wielu jeszcze lat działalności związku
w dobrym zdrowiu jego członków. Zapewnił również o dal(aj.)
szej współpracy.

Praktyka zawodowa na Węgrzech
Z

espół Szkół im. A. Naruszewicza
w Janowie Podlaskim uzyskał dofinansowanie, ze środków Europejskie-

go Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER) w ramach projektu
„Staże zagraniczne dla uczniów
i absolwentów
szkół
zawodowych
oraz
mobilność
kadry kształcenia
zawodowego.
Projekt pod tytułem „Wprowadzenie uczniów
w proces powiększania
i
funkcjonowania
gospodarstw
rolnych realizowany poprzez
wzrost poziomu
mechanizacji

procesów produkcyjnych w gospodarstwie” jest realizowany w roku
2016. Głównym działaniem w projekcie był wyjazd uczniów technikum
kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa na praktykę na
Węgry. W dniach 04.07 - 15.07.2016r.
grupa czternastu uczniów janowskiego technikum odbyła praktykę zawodową w miejscowości Gyomaendrőd
w południowych Węgrzech gdzie
w dwóch gospodarstwach rolnych zapoznała się z technologią produkcji
i zapleczem technicznym przy hodowli ponad trzech tysięcy sztuk
trzody chlewnej wraz z maszynami
rolniczymi stosowanymi przy produkcji roślinnej o powierzchni ponad 100
hektarów. Nie mniej istotnym celem
wyjazdu było uzyskanie pierwszych
doświadczeń zawodowych w zespole
międzynarodowym, funkcjonowanie
w obcym państwie oraz nawiązywanie
kontaktów zawodowych i prywatnych.
Uczniowie klasy I i II technikum poznali
również historię państwa węgierskiego, kulturę i tradycję wsi węgierskiej
oraz najpiękniejsze miejsca i zabytki
stolicy Węgier Budapesztu.
Potwierdzeniem
nabytej
wiedzy
i umiejętności jest europejski dokument Europass Mobilność, który każdy uczestnik praktyki otrzyma po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
Doświadczenie zdobyte podczas praktyk pozwoli młodzieży zastosować
w przyszłości rozwiązania techniczne
poznane na Węgrzech we własnych
gospodarstwach rolnych lub podjąć
pracę w wyspecjalizowanych gospo(an.)
darstwach rolniczych.
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Powstanie orkiestry dętej w Łomazach
Niniejszy dokument przedstawia opis działań jakie ja i moi koledzy podejmowali aby doprowadzić do powstania Strażackiej Orkiestry Dętej w Łomazach. Opisywany okres wydarzeń rozpoczyna się od pierwszego spotkania pomysłodawców i inicjatorów Orkiestry, a kończy
wyborem Zarządu Orkiestry ze Stanisławem Deneko, jako prezesem. We wspomnieniach opisałem wszystkie zdarzenia i działania w których bezpośrednio uczestniczyłem lub byłem ich naocznym świadkiem. Potrzeba spisania wspomnień powstała w przededniu rocznicy 25
lecia założenia Orkiestry. Napisałem swoje wspomnienia z inspiracji księdza proboszcza Antoniego Bubeły, w następstwie zamieszczonej
10 grudnia 2013 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomazy całkowicie zakłamanej i logicznie sprzecznej historii powstania Orkiestry.
Początki orkiestry strażackiej
w Łomazach
W niedzielne popołudnie w październiku
1988 roku spotkałem się ze Stanisławem
Deneko z Jusaków. Spotkanie to odbyło się na podwórzu Deneki w Jusakach,
w którym brała także udział jego żona Józefa. W czasie rozmowy Stanisław Deneko
powiedział, że ma taki pomysł aby założyć
orkiestrę dętą w Łomazach. Po tych słowach nasza rozmowa zmieniła charakter
i toczyła się wokół organizacji orkiestry.
W dyskusji aktywnie uczestniczyła żona
Stanisława Deneki, Józefa. Pomysł Stanisława Deneki uznałem za interesujący
i godny aby się nim zająć. Nie miałem wtedy żadnej pewności, czy to się uda, uważałem jednak, że spróbować trzeba.
W następnych dniach złożyłem propozycję o włączeniu się do grupy organizatorów orkiestry prezesowi Zarządu Gminnego OSP w Łomazach Wacławowi Szudejko,
który odmówił, a nawet odradzał, twierdząc, że to się nie uda, że szkoda trudu
i czasu.
Z następną wizytą udałem się do Naczelnika Gminy Łomazy Zbigniewa Derlukiewicza i przewodniczącego Gminnej Rady
Narodowej Mariana Polubca. Z każdą z wymienionych osób rozmawiałem oddzielnie, prosząc o opinię i wsparcie pomysłu
zorganizowania orkiestry dętej.
Obaj moi rozmówcy zajęli stanowisko negatywne. Twierdząc, że pomysł jest nierealny i niewykonalny w warunkach Łomaz.
Następnym i ostatnim moim rozmówcą
w październiku 1988 r. był ówczesny proboszcz Parafii Łomaskiej obecnie emeryt
ksiądz kanonik Antoni Bubeła.
W przeciwieństwie do poprzednich rozmówców, którzy negatywnie oceniali
pomysł zorganizowania orkiestry, ksiądz
proboszcz zaakceptował go i zaoferował
pomoc przy jej organizowaniu.
7 listopada 1988 roku w lokalu Gminnej
Spółdzielni „SCh” w Łomazach przy ulicy
Wisznickiej, w którym po prawej stronie
na I piętrze mieścił się Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni, a po lewej biuro dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury, na Sali posiedzeń odbyła się akademia poświęcona
rocznicy Rewolucji Październikowej. Referat okolicznościowy wygłosił ówczesny dyrektor Szkoły Podstawowej w Łomazach,
Romuald Szudejko.
Po akademii poprosiłem o krótkie spotkanie w pokoju dyrektora GOK, kierowników
zakładów pracy z Łomaz oraz I sekretarza
KG PZPR, Antoniego Mańko. Po przedstawieniu celu spotkania, którym była inicjatywa zorganizowania orkiestry dętej
w Łomazach, na sali powstał pomruk, że
to poroniony pomysł, a na warunki Łomaz
niewykonalny. Odmienne stanowisko za-
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jął Antoni Mańko, który stwierdził, że cel
szczytny i warto podjąć trud jego wykonania. Orkiestra w Łomazach to coś wspaniałego, w takich ciepłych słowach odniósł
się do pomysłu. Dyrektorem GOK był wówczas Dariusz Karpowicz.
Po spotkaniu w dniu 7 listopada 1988 r.
zaczęły dochodzić do mnie informacje,
że pomysłodawcom zorganizowania orkiestry w Łomazach „brakuje czegoś pod
sufitem”, pukano się w głowę, szydzono
i wykpiwano nasz pomysł. Od samego początku starań w sprawie orkiestry aktywność wykazywały trzy osoby: Stanisław
Deneko, Feliks Kowaleńko i Franciszek
Uściński i to właśnie z myślą o nas trzech
pukano się w głowy.
Tych przykrych dla nas komentarzy bym
nie przypominał bo upłynęło od niech już
25 lat, a wielu komentatorów nie żyje. Ale
robili i mówili to ci, którzy po latach twierdzili, że zakładali orkiestrę w Łomazach.
W tamtym czasie pełniłem funkcję sekretarza Zarządu Spółki Wspólnoty Gruntowej w Łomazach. Na mój wniosek odbyło
się posiedzenie Zarządu w celu ustalenia
terminu odbycia Walnego Zabrania Członków Spółki Wspólnoty i dokonania podziału nadwyżki w kwocie 1 miliona 100
tysięcy złotych. Zarząd postanowił zaproponować na zebraniu członków ażeby 700
tysięcy złotych przeznaczyć dla Zarządu
Gminnego OSP w Łomazach na zakup instrumentów dętych dla przyszłej orkiestry,
a 400 tysięcy na dofinansowanie budowy
remizy, która była w trakcie. Taki projekt
przedłożono do zatwierdzenia na Walne
Zabranie Członków w dniu 19 listopada
1988 roku. Po dyskusji i kilku głosach przeciwnych podjęto uchwałę o przekazaniu
700 tysięcy złotych na zakup instrumentów dętych dla orkiestry w Łomazach,
a 400 tysięcy złotych na dofinansowanie
dokończenia budowy remizy strażackiej
w Łomazach.
Wspólnota Gruntowa w Łomazach przechowywała środki finansowe na rachunku
w Banku Spółdzielczym w Łomazach. Ażeby przekazać pieniądze na potrzeby przyszłej orkiestry na konto OSP w Łomazach,
zwrócono się ustnie do Prezesa Zarządu
Gminnego OSP w Łomazach o podanie na
piśmie nr konta w Banku Spółdzielczym.
Propozycja wsparcia finansowego powstającej orkiestry była skierowana, oprócz
Zarządu Wspólnoty, także do instytucji
i zakładów pracy działających na terenie
Gminy Łomazy oraz Rad Sołeckich z którymi były prowadzone rozmowy w sprawie zakupu instrumentów dla orkiestry.
Rozmowy prowadzili Stanisław Deneko
i Franciszek Uściński. Wynik naszych starań
spotkał się z poparciem wyżej wymienionych podmiotów. Szczegółową informację

o wysokości dokonanych wpłat przedstawię w dalszej części.
Pisma takie opracowała i wysłała była pracownica Urzędu Gminy a obecnie sekretarz, Marianna Łojewska.
Po uzyskaniu źródła finansowania potrzeb
przyszłej orkiestry ja i Stanisław Deneko udaliśmy się ponownie do naczelnika
Gminy Łomazy Zbigniewa Derlukiewicza.
Tym razem naczelnik Derlukiewicz zgodził
się na podpisanie umowy z osobą którą
my znajdziemy do prowadzenia nauki gry
na instrumentach dętych, czyli kapelmistrza. Żeby utworzyć orkiestrę i zatrudnić
kapelmistrza należało wcześniej ustalić
czy są chętni podjąć się nauki grania na
instrumentach dętych. W tym celu, Stanisław Deneko poszedł do dyrektora Szkoły
w Łomazach, a ja do proboszcza naszej parafii księdza Bubeły. Cel wizyty był jeden –
ażeby dyrektor szkoły i proboszcz ogłosili,
że jest prowadzony nabór do nauki gry na
instrumentach dętych w Łomazach, a zapisy prowadzi dyrektor GOK Dariusz Karpowicz. Wynik naszych wizyt był taki, że
dyrektor szkoły nie ogłasza o prowadzonym naborze, nie widząc takiej potrzeby.
Natomiast, proboszcz ksiądz Antoni Bubeła nie tylko że ogłaszał kilkakrotnie, ale
również zachęcał naszą młodzież do podjęcia takiej nauki.
Szukając instruktora-kapelmistrza do orkiestry dętej, Stanisław Deneko powiadomił mnie, że na Sylwestra 31 grudnia 1988
r. na godzinę 18.00 do Zbigniewa Tymińskiego przyjedzie Eugeniusz Kubinowski,
który prowadzi orkiestrę kolejową w Małaszewiczach i może chciałby poprowadzić orkiestrę w Łomazach. Na spotkanie
z Kubinowskim chciałem pójść w razem
z Marianem Polubcem – Przewodniczącym
Gminnej Rady Narodowej w Łomazach
i Wacławem Szudejko Prezesem Zarządu OSP w Łomazach. Obydwaj odmówili.
Poszedłem sam. Był mroźny wieczór. P.
Kubinowski wysłuchał mnie i po krótkiej
rozmowie stwierdził, że tego zadania się
nie podejmie. Jednocześnie skierował
mnie do dyrektora Szkoły Muzycznej
w Białej Podlaskiej, która mieściła się w Pałacu Radziwiłłów przy ulicy Warszawskiej
w prawym skrzydle, gdzie wcześniej był
Wydział Rolnictwa Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej.
Pierwszy mój wyjazd do Białej Podlaskiej
był nieudany. Powodem były ferie zimowe w czasie których nie zastałem dyrektora. Umówiłem się z panią sekretarką, że
uzgodni z dyrektorem wizytę, a ja zatelefonuję (podała numer telefonu), kiedy pan
dyrektor będzie mógł ze mną się spotkać.
Poinformowałem sekretarkę o celu mojej
wizyty u dyrektora.
Do spotkania z dyrektorem Szkoły Mu-

przedstawiały się następująco: Wspólnota
Gruntowa w Łomazach – 700 tys. zł – grudzień 1988 r.; Bank Spółdzielczy w Łomazach – 30 tys. zł – 1989 rok; Rada Sołecka
Studzianki – 250 tys. zł – 1989 rok; Gminna
Spółdzielnia „SCh” w Łomazach – 250 tys.
zł – 1989 rok; Rada Sołecka Lubenka – 100
tys. zł -1989 rok; Rada Sołecka Łomazy II –
100 tys. zł – 1989 rok; Spółdzielnia Usług
Rolniczych Łomazy – 50 tys. zł – 1989 rok;
Rada Sołecka Krasówka – 10 tys. zł – 1989
rok; Rada Sołecka Jusaki-Zarzeka – 80 tys.
zł. – 1989 rok; Rada Sołecka Łomazy I – 100
tys. zł. – 1989 rok; Urząd Gminy Łomazy
– 200 tys. zł. – 1989 rok; Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej
– 150 tys. zł. – 1989 rok; Parafia Rzymskokatolicka w Łomazach – 389.875 zł – 1989
rok. Razem przekazana na rzecz orkiestry
kwota wyniosła: 2.410.817 złotych.
Ze zgromadzonych środków na potrzeby
orkiestry w 1989 roku, wydano: Zakup pulpitów do nut – 36.000 zł.; Naprawa instrumentów muzycznych – 23.000 zł.; Zakup
instrumentów muzycznych – 1.417.340
zł.; Wykonanie nut dla orkiestry – 98.500
zł.; Zakup mundurów i innych akcesoriów
– 266.065 zł. Razem wydano: 1.840.905 zł.
Saldo na 31 grudnia 1989 roku na rzecz
orkiestry winno być 569.912 zł. Kwota
ta pozostawała do dyspozycji członków
orkiestry.
W niecałe dwa miesiące po uzyskaniu instrumentów kapelmistrz Borysiuk zaproponował odbycie próby generalnej orkiestry w kościele w Łomazach podczas mszy
św. przed odpustem św. Apostołów Piotra
i Pawła, który przypada 29 czerwca. W
sprawie uzyskania zgody na przeprowadzenie próby w kościele do księdza proboszcza Bubeły udali się Stanisław Deneko i Franciszek Uściński. Próba odbyła się
w niedzielę 25 czerwca 1989 roku.
Po odpuście Matki Boskiej Częstochowskiej w 1989 r., który przypada w ostatnią
niedzielę sierpnia, S. Deneko zaproponował podjęcie starań o zdobycie pieniędzy
na zakup mundurów dla orkiestry. Uzasadnił to tym, że podczas mszy odpustowej niektórzy członkowie orkiestry występowali we własnych ubraniach. Rozmowa
w tej sprawie była prowadzona na ławeczce przy sklepie Horaczyńskich. Obecni
byli: Stanisław Deneko, Franciszek Uściński, Wacław Szudejko, Michał Charycki. Po
dyskusji doszliśmy do wspólnego wniosku, aby zwrócić się do proboszcza księdza
Antoniego Bubeły z prośbą o ewentualne
dofinansowanie zakupu mundurów. Stanisław Deneko poprosił Wacława Szudejkę aby poszedł do księdza w tej sprawie.
Szudejko oznajmił „ja nie pójdę”. Wtedy
powiedziałem, jak ty nie, to ja pójdę. Poszedłem, nie bardzo pewny jak na moją
prośbę zareaguje proboszcz. Ku mojemu
zdziwieniu ksiądz Bubeła oświadczył, że
sam nosił się z zamiarem dofinansowania
orkiestry mówią tymi słowami „ja myślałem sam dofinansować orkiestrę”. Uzgodniliśmy, że w niedzielę 24 września 1989
roku tacę ze wszystkich mszy św. przekaże
proboszcz dla orkiestry, pod warunkiem,
że tacę zbierze ktoś z członków orkiestry.
Tak też się stało, a tacę zbierał członek orkiestry, Józef Hołonowicz, który gra w niej

do dziś – za kilka miesięcy będzie 25 lat.
Zebraną tacę przeliczono komisyjnie
w biurze Gminnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Łomazach
przy ul. Małobrzeskiej 11 (dawna agronomówka, obecnie mieszkanie Lubańskich).
W komisji podliczającej zebrane pieniądze
uczestniczyli:
Uściński Franciszek, Uścińska Bogusława,
Hołonowicz Józef, Deneko Stanisław, Kowaleńko Feliks. Obecni podczas liczenia
byli Edward Borysiuk i Wacław Szudejko.
Po komisyjnym policzeniu pieniędzy sporządzono protokół w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymał Deneko, a drugi Szudejko wraz z kwotą 389.875
złotych, którą zobowiązała się wpłacić na
konto Zarządu Gminnego OSP w Łomazach z przeznaczeniem na zakup mundurów dla orkiestry.
Za zebrane pieniądze w kościele zakupiono dla członków orkiestry w Wojewódzkim
Związku Straży Pożarnych w Białej Podlaskiej mundury wyjściowe, sznury galowe,
czapki garnizonowe i krawaty.
Ponieważ Zarząd Wojewódzki Straży Pożarnych w Białej Podlaskiej sfinansował
połowę ceny zakupionych mundurów za
pozostałą kwotę zakupiono trąbkę skrzydłówkę. W dniu zbiórki pieniędzy na tacę
tj. 24 września 1989 roku wybrano Zarząd
Orkiestry, którego kierownikiem został
Stanisław Deneko. Potrzeba wyboru była
podyktowana tym, że o pieniądzach, które były przekazywane dla orkiestry decydował Zarząd Gminny OSP w Łomazach.
Wybrany Zarząd Orkiestry postanowiono
założyć własne konto w Banku Spółdzielczym w Łomazach. Do czasu założenia
konta w banku Zarząd Orkiestry posługiwał się książeczką oszczędnościową.
Kończę podsumowanie stwierdzeniem, że
Strażacka Orkiestra Dęta w Łomazach powstała dzięki:
Pomysłowi, który zrodził się u mieszkańca
Jusaków Zarzeki, Stanisława Deneko, którego realizację aktywnie wspierał Franciszek Uściński, Feliks Kowaleńko,
Ogłaszaniu przez ówczesnego proboszcza
ks. Kanonika Antoniego Bubełę komunikatów o prowadzeniu zapisów do orkiestry
i namawianiu do podjęcia nauki gry na instrumentach,
Przekazaniu w grudniu 1988 roku 700
tysięcy złotych przez członków Spółki
Wspólnoty Gruntowej w Łomazach na
wniosek Zarządu tej Spółki,
Wyrażeniu zgody na podpisanie umowy
z instruktorem, a następnie podpisanie
jej w lutym 1989 roku z kapelmistrzem
Edwardem Borysiukiem przez Naczelnika
Gminy Łomazy Zbigniewa Derlukiewicza,
Przekazaniu przez Rady Sołeckie ze Studzianki, Lubenki, Łomaz I i II, Krasówki, Jusaków-Zarzeki oraz zakłady pracy: Gminną
Spółdzielnię „SCh” w Łomazach, Bank Spółdzielczy w Łomazach, Spółdzielnię Usług
Rolniczych w Łomazach, Urząd Gminy
Łomazy, Komendę Wojewódzkiej Straży
Pożarnej w Białej Podlaskiej, księdza proboszcza Antoniego Bubełę i parafian Parafii Łomazy pokaźnych kwot pieniężnych
Opracował
na potrzeby orkiestry.
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zycznej doszło w styczniu 1989 roku. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Pan
dyrektor po wysłuchaniu mnie udzielił
porady, co mamy robić aby utworzyć orkiestrę dętą. Wiedza, jaką uzyskałem od
dyrektora Szkoły Muzycznej była bardzo
cenna ponieważ z naszej strony były wyłącznie chęci zorganizowania orkiestry.
Na instruktora-kapelmistrza zaproponował dwie osoby: Zygmunta Szeptyckiego
i Edwarda Borysiuka. Obydwaj panowie
byli mi bardzo dobrze znani . Za pośrednictwem znajomych odnalazłem p. Szeptyckiego, który po rozmowie odmówił
podjęcia się tego zadania, ze względu na
wiek i to, że już jest sam, ale polecił podobnie jak dyrektor Szkoły Muzycznej
Edwarda Borysiuka. Kontakt z Edwardem
Boryskiukiem nawiązałem telefonicznie.
Umówiliśmy się na spotkanie, które odbyło się w Białej Podlaskiej. Początkowo Borysiuk nie widział siebie roli kapelmistrza.
Uzasadniał to zatrudnieniem w Urzędzie
Celnym w Małaszewiczach i obawą, że
nie będzie w stanie pogodzić tych dwóch
funkcji. Namawiałem i przekonywałem
powołując się na rekomendację dyrektora Szkoły Muzycznej, Zygmunt Szeptycki
i Eugeniusza Kubinowskiego. Dziś po latach uważam że Borysiuka przekonało to,
iż jest z Łomazami związany poprzez małżonkę pochodzącą z rodziny Sakowiczów
z Szymonowa. Zaś matka Borysiuka pochodziła z Łomaz z rodziny Mironiuków. W
następstwie rozmowy p. Borysiuk wyraził
zgodę na poprowadzenie Strażackiej Orkiestry Dętej w Łomazach w charakterze
kapelmistrza.
Mając uzgodnionego kapelmistrza umówiłem na spotkanie z Naczelnikiem Gminy
Łomazy Zbigniewem Derlukiewiczem celem podpisania umowy o pracę z kapelmistrzem orkiestry Edwardem Borysiukiem.
Dnia 15 lutego 1989 roku doszło do podpisania powyższej umowy. Umowę naczelnik podpisywał w mojej obecności.
Pierwsze spotkanie kapelmistrza Borysiuka z osobami chcącymi grać w orkiestrze
odbyło się jeszcze w lutym 1989 r. Do lokalu Ośrodka Nowoczesnej Gospodyni
GS „SCh” w Łomazach przy ul. Wisznickiej
przybyło ponad 20 osób. Spotkania kandydatów na członków orkiestry odbywały
się w Ośrodku Nowoczesnej Gospodyni
ponieważ remiza strażacka była jeszcze
w budowie.
Początkowo poza osobami chętnymi nie
mieliśmy nic. Nie było żadnych instrumentów (kilku członków orkiestry posiadało
własne instrumenty). Zaczęliśmy prowadzić rozmowy w celu pozyskania niezbędnych instrumentów, nut i pulpitów. Tego
zadania podjęli się kapelmistrz Borysiuk
i członek orkiestry Feliks Kowaleńko. Ich
staraniem 4 maja 1989 roku wypożyczono instrumentu dęte z Miejskiego Domu
Kultury w Białej Podlaskiej, które po zgromadzeniu środków finansowych zostały
odkupione i wyremontowane. Na ich zakup wydano 1.417.340 złotych, a naprawa
kosztowała 23 tysiące złotych.
Poparcie inicjatywy zorganizowania orkiestry dętej przełożyło się na przekazywanie
środków finansowych na konto Zarządu
Gminnego OSP w Łomazach. Kwoty dotacji

Franciszek Uściński
Łomazy, dnia 15 grudnia 2013 r.
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Aukcja koni w Janowie Podlaskim
J

ednym z największych wydarzeń
powiatu bialskiego jest z pewnością
Święto Konia Arabskiego odbywające
się na terenie Stadniny w Janowie Podlaskim. Od 12 do 14 sierpnia miłośnicy,
pasjonaci i kupcy tych pięknych zwierząt mogli podziwiać konie czystej krwi
arabskiej na aukcjach i pokazach. 12
i 13 sierpnia już po raz 38. można było
obserwować je na Narodowym Pokazie
Koni Arabskich Czystej Krwi.
Niedzielna aukcja Pride of Poland i Letnia Aukcja Koni Arabskich to kulminacja wydarzeń tego końskiego święta.
Publiczność jak zawsze nie zawiodła,
wśród zainteresowanych końmi było
44 kupujących. Chwalono organizację,
choć przebieg licytacji i wyniki aukcji
oceniano raczej negatywnie.
Wyniki finansowe przedstawiają się następująco: zysk po licytacjach 1 271 000
euro, czyli 5 418 000 złotych za 16 koni
(Michałów – 581 000 euro, Janów Podlaski – 525 000 euro, Białka – 15 000 euro,
prywatni hodowcy – 150 000 euro). Najbardziej dochodową klaczą okazała się
11-letnia siwa Sefora ze stajni w Janowie Podlaskim, sprzedano ją kupcowi
z Kataru za 300 tysięcy euro.
14 sierpnia rozstrzygnięto także plebiscyty na tych najlepszych, i tak następujące tytuły otrzymali:
Najlepszym koniem pokazu okazał się
Albano (Janów Podlaski), natomiast najlepszym koniem wyścigowym – Grań
(Agnieszka Wójtowicz). Czempionką
klaczy młodszych została Prunella (Janów Podlaski), a starszych – Palatina
(wł. Parys/hod. Janów Podlaski). Wśród
ogierów czempionem młodszym stał
się Fuerte (wł. Sami Ben Saad/hod. Jan
Dobrzyński), a starszym – Albano (Janów Podlaski). Wśród trenerów wybrano także tego najlepszego. Został nim
Paweł Siliwoniuk (Michałów).
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Imprezami towarzyszącymi, a jednocześnie sporą atrakcją było z pewnością otwarcie dla publiczności Stadniny

w Białce i Michałowie wraz
z
paradami
z
udziałem
tamtejszych
klaczy i ogierów. Odbyło się
to 15 sierpnia.
Organizatorami
przedsięwzięcia
były
Stadnina Koni
Janów Podlaski Sp. z o.o.,
Agencja Nieruchomości
Rolnych, a partnerami – Stadnina Koni Michałów Sp.
z o.o., Małopolska Hodowla Roślin Sp.
z o.o., Międzynarodowe Targi Poznań-

skie Sp. z o.o., które zajęły się przygotowaniem tego święta. Patronat honorowy objął Andrzeja Dudy Prezydenta RP.

W przedsięwzięciu uczestniczył wicestarosta bialski Janusz Skólimowski.
(aj.)

DEBIUT

Wiktor Lewandowski

Jam arystokrata
Nr. 82; (redakcja mig: pkk@mbp.org.pl)

Wyświechtany uczynek

mam
szlacheckie
pochodzenie

mistrzowie banałów
ci neo
neo
romantycy

dziwne więc
że me skarpety
śmierdzą
jak każde inne

samobójstwo?
wielce mi oryginalna
śmierć
lepiej
idź do zakonu
w imię twojej
nieszczęśliwej miłości!
o tym
chyba
nikt jeszcze
książki nie napisał...
Werterze współczesny!
romantyczny filistrze!
pospolity indywidualisto!
nie zabijaj się!
to kompromitacja
frazes nad frazesami

Indywidualista
indywidualista
że ja?
fałsz

urodził się 7 lipca 1998 r. w Międzyrzecu
Podlaskim. Obecnie jest uczniem III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Gen.
Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu
Podlaskim. Zainteresowania: polityka,
historia, literatura romantyczna i młodopolska oraz filozofia.

jestem
najzwyklejszą
mniejszością
żadna
wybitność
te same problemy
miłosne komunaliki
bóle duszy…
banialuki

Adolf H. – inne spojrzenie
Hitler
to eksromantyk

nie przeglądam
portali internetowych
typu Kwejk
demotywatory

pomyśl
kto:
malował pejzaże?
słuchał Wagnera?
uwielbiał przyrodę?
był w nieszczęśliwym związku?
żył w ubóstwie?
gardził modą?
miłował ojczyznę?
walczył za kraj?

ba! nie utrzymuję
kontaktu z rówieśnikami

Hitler
był romantykiem

błąd to też są ciekawe umysły
zaiste, bardzo ... kreatywne
na pewno
daliby mi
niejedną wenę
do napisania o nich
siarczystego paszkwilu

i jak romantyk
ześwirował

mało jest takich?
całe mnóstwo
Me kręgi rówieśnicze
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W

dniu 10 sierpnia 2016 roku w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci „Jeden dzień
w Romanowie”. Na przybyłe tego dnia,
do muzeum dzieci czekało wiele atrakcji.
Zajęcia zaczęły się od zwiedzania muzeum, podczas, którego dzieci zostały
zapoznane z życiem i twórczością Józefa
Ignacego Kraszewskiego. Mali odbiorcy
kultury z dużym zainteresowaniem słuchali bardzo ciekawych opowieści pani
przewodnik, z entuzjazmem dotykały
gęsiego pióra, jakim autor „Starej baśni”
posługiwał się zapisując kolejne kartki
papieru tworząc swoje dzieła oraz z zachwytem oglądały obrazy namalowane
przez Pisarza . Wiele emocji wzbudziło
zwiedzanie tajemnych miejsc, zazwyczaj
niedostępnych turystom –piwnicy i strychu dworskiego.
Po zwiedzaniu muzeum dzieci udały się
na ognisko, gdzie piekły przygotowane
przez organizatorów kiełbaski oraz bawiły się na placu w dawne gry i zabawy
takie jak: gąski, gąski do domu, berka
i wiele innych.
Następnie dzieci wróciły do muzeum
i w sali edukacyjno – wystawienniczej
wysłuchały bajek pt. „Kwiat paproci”
i „Bajka o kurce i kogutku” autorstwa Józefa Ignacego Kraszewskiego do których
wykonały piękne ilustracje.
Podczas pobytu w romanowskim dworze dzieci zostały poczęstowane pysznymi cukierkami i napojami.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestni(ik.)
kom zajęć za przybycie.

Jeden dzień w Romanowie

V Nadbużański Plener Malarski w Dworku Łukowiska

T

o już po raz piąty grupa polskich
malarzy zbiera się w końcu lata aby
w nadbużańskim plenerze tworzyć
swoje piękne prace. Miejsce sprzyja ku
temu. Uroczy zakątek na krańcach powiatu bialskiego położony w Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”
inspiruje artystów. Do tego przy Dworku piękne ogrody w stylu angielskim
i tradycyjne polskie kwiaty, wiele kwiatów. Tak jakby przeniesionych żywcem
z obrazów Bazylego Albiczuka podlaskiego malarza z Dąbrowicy Małej:
zresztą wspomniała o tym na otwarciu
wystawy 25 sierpnia komisarz pleneru
Maria Bieńkowska- Kopczyńska. A przybyło wielu koneserów sztuki. Dworek
pękał w szwach.
Słowa uznania i podziękowania organizatorom pleneru państwu Barbarze i
Adamowi Wróblom właścicielom Dworku w Bublu Łukowiskach gmina Janów

Podlaski. Potrafią oni zgromadzić wokół
siebie ludzi z pasją, którzy tutaj z przyjemnością powracają. Tak trzymać.
Wystawę poplenerową obrazów można

oglądać na miejscu w Dworku Łukowiska. Kontakt do gospodarzy www. Dworeklukowiska.pl tel. 607766074.
Ryszard Boś

J

eszcze parę lat temu narzekaliśmy na
brak przeglądów na których zespoły ludowe mogłyby prezentować swoje
umiejętności. Obecnie zmieniło się zapotrzebowanie. Pojawiło się wiele przeglądów i festiwali związanych z kultura
ludową. Dla Dziecięcego Zespołu Pieśni
i Tańca „Drelowiacy” to wspaniała okazja
aby pokazać to co lubią robić – tańczyć
dla siebie i innych. Uczą się kroków i całych układów choreograficznych nie tylko po to aby się nauczyć tańczyć ale po
to żeby pokazać tańce ludowe zwłaszcza z naszego regionu szerszej widowni
a udział w przeglądach daje możliwość
poznania regionalnych tańców i pieśni

z naszego kraju oraz z innych państw i kultur. To także szansa poznania nowych ludzi, czas na nawiązanie nowych przyjaźni
ale także nauka współpracy w grupie rówieśników i nauka odpowiedzialności za
powierzone zadanie w czasie występów.
Czerwiec i lipiec 2016 roku okazał się bardzo pracowity dla „Drelowiaków”. Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Drelowiacy”
uczestniczył w XVI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego we
Włodawie. Do konkursu przystąpiło 450
tancerzy i muzyków w wieku do 19 lat.
Na scenie wystąpiło 15 grup tanecznych
z 12 zespołów tańca ludowego z całego

województwa lubelskiego. „Drelowiacy”
zajęli II miejsce w kategorii wiekowej 1114 lat: Zespół zaprezentował tańce podlaskie oraz kieleckie zdobywając pierwszy
w historii swoich osiągnięć Puchar oraz
nagrodę rzeczową w postaci Mini – wieży.
14 czerwca 2016r. to bardzo ważny dzień
dla dzieci z młodszej grupy „Drelowiaków”, która od listopada 2015 r. poznaje
i szlifuje kroki tańca ludowego. Młodsza
grupa po raz pierwszy wystąpiła przed
publicznością i to bardzo wymagającą
publicznością, występ odbył się podczas
II Olimpiady Przedszkolaków w Dołdze.
Mali „Drelowiacy” z dumą wystąpili po raz
pierwszy w strojach podlaskich, prezentując
tańce
i pieśni podlaskie.
W Sworach
odbył się I
Przygraniczny Konkurs
Tańca Folkowego „Folkowe Impresje”,
zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury
z Białej Podlaskiej
oraz
Stowarzyszenie „Tradycja
i Współczesność”. Tematem przewodnim konkursu był taniec folkowy inspirowany tradycyjnym tańcem ludowym
wzbogacony elementami współczesnej
choreografii, stroju i nowoczesnej techniki tańca. Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca
„Drelowiacy”, zdobył II miejsce w kategorii Folkloru stylizowanego prezentując
tańce kieleckie.
W lipcu „Drelowiacy” uczestniczyli w VII
Międzynarodowym Festiwalu „Folklor Świata” w Zduńskiej Woli. Festiwal
trwał trzy dni, wzięło w nim udział 28 zespołów pieśni i tańca z różnych regionów
Polski oraz z zagranicy. Do zduńskiej Woli

GMINA DRELÓW

Pracowity sezon letni dla „Drelowiaków”

przyjechały zespoły z Białorusi, Bułgarii,
Czech, Litwy, Macedonii, Serbii, Ukrainy,
Turcji oraz Węgier.
Festiwal Folklor Świata rozpoczął się
w piątek korowodem ulicami miasta.
Korowód trwał trzy godziny a popisy taneczne tancerzy w barwnych strojach
i piosenki ludowe wzbudziły ogromne
zainteresowanie zduńskowolan zachęcając do obejrzenia całego festiwalu. Przez
całą sobotę trwały występy konkursowe, wszystkie uczestniczące w festiwalu zespoły prezentowały się na scenie
Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Zduńskiej Woli. Wieczorem
zaś czekała na nas świetna zabawa pod
gwiazdami. Uczyliśmy się tańców i zabaw
z Turcji, Węgier, Ukrainy oraz z Polski, tych
których my nie znaliśmy. W niedzielę odbył się koncert galowy, podczas którego
zostały wręczone nagrody. Mimo, że nie
udało nam się stanąć na podium „Drelowiacy” wrócili zadowoleni i wzbogaceni
o nowe umiejętności i doświadczenia, bo
występ na scenie w tak zacnym gronie
międzynarodowych wykonawców był dla
„Drelowiaków” wielkim zaszczytem i cennym doświadczeniem.
B. Lewczuk
GCK w Drelowie
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