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JARMARK SAPIEŻYŃSKI
tekst: Ewa Rafałko (GCKSiT) , zdjęcia: Adam Purc

Tradycyjnie sierpień to czas, kiedy odbywa się jeden z największych festynów ściany wschodniej
Polski. Jarmark Sapieżyński to jedno z  wydarzeń, które już na stałe wpisało się w  kalendarz im-
prez kulturalno-rozrywkowych naszej gminy. Jest on nawiązaniem do historii Kodnia i  postaci Ja-
na Sapiehy, który w  1 51 1 r. od Króla Polski Zygmunta Starego uzyskał przywilej organizowania
jarmarków w  Kodniu. W  związku z  powyższym kluczowym elementem tego wydarzenia jest jar-
mark z  produktami regionalnymi i  tradycyjnymi oraz rękodziełem. W  tym roku, po rocznej prze-
rwie spowodowanej pandemią, Jarmark odbył się ponownie na Błoniach Kodeńskich.

I I I edycja Jarmarku Sapieżyńskiego rozpoczęła
się tradycyjnie uroczystą Mszą św. na Kalwarii, po
której odbyło się przejście korowodu na Kodeńskie
Błonia. Korowód prowadziła husaria. Tuż za nią po-
dążał Jan Sapieha ze swoją świtą, następnie władze
województwa, powiatu i  gminy, zaproszeni goście
oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy i  turyści.

Uroczyste otwarcie Jarmarku odbyło się
o  1 3.30. Po odśpiewanym hymnie narodowym Jan
Sapieha symbolicznie przekazał władzę Wójtowi
Gminy Kodeń tymi słowami: „My, Jan Książe Sapie-
ha Herbu Lis, starosta brasławski, kanclerz Królowej
Polski Heleny, wojewoda podlaski i  witebski, najwyż-
szy sekretarz Wielkiego Księstwa Litewskiego, mar-
szałek hospodarski, protoplasta kodeńskich
Sapiehów, bacząc z  uwaga nad Twoimi zasługami
Wójcie Jerzy, szczególnie nad tym, iż przywróciłeś
w  dobrach moich kodeńskich przywilej jarmarków,
abyś dalej rządził mądrze i  sprawiedliwie rozsławia-
jąc przy tym Kodeń, ród Sapiehów i  ludzi tu mieszka-
jących i  przybywających, przekazuje Ci swą
buławę - symbol władzy. Buławę swą przekazuje Ci
jednak tylko na czas Jarmarku i  ponownie wrócę
w  swoje włości za rok, aby oceniać dalsze twoje
działania, chociaż w  ostatnim roku nie mogliśmy się
spotkać ze względu na złą sytuacje panująca na
świecie. Dziś jednak masz pełnie władzy w  prywat-
nych mych dobrach kodeńskich. Mości Kopczyński
salwę na cześć wójta Jerzego Trocia – odpal!”
Ogłuszający huk salwy oficjalnie otworzył I I I edycję
Jarmarku Sapieżyńskiego.

Pogoda dopisała, frekwencja również. Stoiska
z  rękodziełem, lokalnymi produktami regionalnymi
i   tradycyjnymi oraz sztuką cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. Zaprezentowały się również stoiska
Poczty Polskiej, Poleskiego Parku Narodowego oraz
Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Był także
punkt szczepień oraz punkt spisu powszechnego.
Nie zabrakło atrakcji dla dzieci: pokaz osprzętu jed-
nostek OSP Gminy Kodeń, plac zabaw z  dmuchań-
cami oraz zagroda z  alpakami.

W  trakcie trwania Jarmarku Sapieżyńskiego
wolontariusze z  grupy „Pomocna dłoń” , działają-
cej przy Zespole Placówek Oświatowych w  Kodniu,
przeprowadzil i zbiórkę na rehabil itację Natalii,
w  czasie której udało się zebrać 2 500 zł. Natalia
urodziła się z  zespołem Edwardsa. Jest to wada,
która zazwyczaj prowadzi do śmierci dziecka nie-
długo po jego urodzeniu. Natalia , dzięki determi-
nacji rodziców i  pomocy ludzi dobrej woli, żyje już 24
lata. Pomimo swojej niepełnosprawności jest bar-
dzo żywiołową i  pogodną osobą.

Po raz pierwszy w  ramach Jarmarku Sapie-
żyńskiego odbył się I   Kodeński Turniej Łuczniczy
o  strzałę Sapiehy, zorganizowany przez Poleską
Grupę Łuczniczą. Rozegrano zawody w  trzech ka-
tegoriach: łuk tradycyjny z  półką, łuk typu hunter
oraz kategoria Junior.

Bardzo widowiskowym dopełnieniem Jarmar-
ku były kaskaderskie pokazy konne. Zgromadziły
one wokół strefy pokazów rzesze widzów. Grupa
Blizzard zaprezentowała Husarię Mikołaja Sapiehy.
Ubrani w  prawdziwe hełmy, pancerze, zbroje kol-
czy, uzbrojeni w  miecze, topory, tarcze, kopie i  łuki,
dosiadający pięknych koni, wywarli niesamowite
wrażenie. Zaprezentowane przez nich pokazy
przedstawiały zupełnie realistyczne i  emocjonujące
pojedynki, szarże oraz sceny historyczne. Miały
miejsce także pokazy walk pieszych. Wojownicy
w  szrankach rozegrali dynamiczne i  efektowne wal-
ki na broń białą i  drzewcową (topory, szable, pała-
sze, miecze jedno- i  dwuręczne, kiścienie, nadziaki
i   włócznie) . Broń metalowa była kuta i  ręcznie ro-
biona.

W  dniu Jarmarku w  Kodniu obecna była eki-
pa TVP 3 Lublin , która przez cały dzień relacjono-
wała na żywo przebieg imprezy w  ramach
programu „ Lato z  TVP 3 Lublin” . To już druga wizyta
tej telewizji w  naszej miejscowości, co przekłada się
znacznie na wzrost zainteresowania gminą Kodeń.

fotorelacja na stronie 23
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Z ŻYCIA GMINY
Pierwsze półrocze było zdominowane lockdownem z  powodu pandemii COVID-
1 9. Drugie stoi pod znakiem stanu wyjątkowego. 1 83 miejscowości położone przy
granicy z  Białorusią znalazło się na obszarze objętym stanem wyjątkowym wpro-
wadzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2 września br. Decyzja taka
wynikła ze zwiększającej się ilości prób przekroczenia naszej wschodniej granicy.
Rok 2021 przejdzie zapewne dla mieszkańców gminy Kodeń, do historii jako rok
obostrzeń.

Stanem wyjątkowym objęto: Szostaki, Zabłocie, Za-

błocie-Kolonia, Zalewsze, Kodeń, Elżbiecin, Zagacie,

Okczyn i  Kostomłoty. Ta sytuacja powoduje, że ograni-

czone są możliwości wjazdu na teren tych miejscowości.

W  mniejszym stopniu obostrzenia dotykają naszych miesz-

kańców. Nie mają też większego wpływu na pracę Urzę-

du Gminy i  jednostek organizacyjnych gminy.

W  okresie od czerwca do końca września br. zreali-

zowaliśmy i podjęliśmy szereg nowych działań. Po ubie-

głorocznej przerwie do naszego kalendarza imprez

powróciły: Bieg Sapiehów i  Jarmark Sapieżyński. Pojawiła

się nowa impreza Podlaskie Lato z  Folklorem. W  biegach

i  konkurencjach nordic walking wystartowało pond 1 20

osób z  kraju i  z zagranicy. Dużym sukcesem była organi-

zacja Jarmarku Sapieżyńskiego i  Podlaskiego Lata z  Folk-

lorem. Przybyło na nią ok. 6 000 mieszkańców gminy,

turystów i  sąsiadów z  okolicznych gmin. Bardzo dużym za-

interesowaniem cieszyły się występy dwóch znakomitych

zespołów: Zespołu Pieśni i   Tańca „Śląsk” oraz Reprezenta-

cyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz ka-

skaderskie pokazy konne. Jak na poprzednich jarmar-

kach wystąpiły także zaproszone zespoły ludowe.

Okres lata sprzyjał realizacji inwestycji. Zakończony

został remont drogi wojewódzkiej nr  81 6 od Dobratycz do

Kostomłot II. Nowym asfaltem pokryto 5  km tej drogi. Na od-

cinku 300  m zbudowaliśmy nową, wyasfaltowaną drogę

w  Elżbiecinie. Na jej budowę pozyskaliśmy 1 20  tys. zł z  Fun-

duszu Ochrony Gruntów Rolnych. Łączny koszt to 300  tys. zł.

Wiele prac wykonaliśmy przy remontach i  napra-

wach dróg gminnych,   m.in. na Łęgach Kodeńskich

i  Okczyńskich, w  Kątach i  Olszankach. Wyremontowane

zostały przepusty w miejscowości  Dobromyśl. Destruktem

naprawione zostały drogi w  Zabłociu, Zabłociu-Kolonii, Elż-

biecinie i  Okczynie. Trwa dostosowanie nawierzchni do

przejazdu autobusu szkolnego na trasie Olszanki – Leniuszki.

Kilka dni temu zakończone zostały prace nad unowo-

cześnieniem ujęcia wody w  Kodniu. Przygotowywana jest

dokumentacja przetargowa na budowę kanalizacji z  Ko-

stomłotów II do Kodnia i  wodociągu w  Kodniu III. Na ukoń-

czeniu są prace remontowe z  projektu termomodernizacji

starego przedszkola.

Rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę ter-

momodernizacji małej sali gimnastycznej w  szkole. Wy-

brany został nowy przewoźnik dowożący uczniów do

szkoły. Jest nim firma Mario Presto z  Białej Podlaskiej.

24 lipca odbył się uroczysty jubileusz 30-lecia dzia-

łalności Zespołu Śpiewaczego „Jarzębina” z  Zabłocia.

We wrześniu zakończył się cykl zebrań wiejskich,

który był poświęcony wykorzystaniu przyznanych sołec-

twom funduszy sołeckich. Pieniądze będą przekazane na

naprawę dróg, doposażenie świetl ic, a   także na zakup

ciągnika komunalnego wraz z  osprzętem do odśnieżania,

sprzątania i  koszenia. W  trakcie zebrań mieszkańcy zgła-

szali nurtujące ich problemy, a   wśród nich przede wszyst-

kim sprawy dalszych remontów i  utrzymania dróg.

Z  przykrością jednak trzeba zaznaczyć, że niewielu miesz-

kańców uczestniczyło w zebraniach, wykluczając się tym

samym z udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących

swoich sołectw.

Jerzy Troć – Wójt Gminy Kodeń

Budowa drogi w Elżbiecinie. Modernizacja ujęcia wody w Kodniu.
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JESTEM Z KODNIA
Marian Dejneka – z Kodnia na listę „ 1 00 najbogatszych Polaków”.

tekst: oprac. Ewa Rafałko (GCKSiT) , zdjęcia: Henryk Gagatek / Ewa Rafałko (GCKSiT)

Marian Dejneka – właściciel firmy budowlanej Trasko-Inwest

fot. H. Gagatek

> Kilka dni temu obchodził Pan 70-te urodziny, z  tej okazji składam
najserdeczniejsze życzenia od Redakcji. W  związku z  tym mam
pytanie: czy ma Pan jakieś plany czy marzenia, które chciałby Pan
spełnić, i  ewentualnie czego mogę Panu życzyć?

Myślę przede wszystkim, że zdrowia. Nie mam kłopotów ze

zdrowiem, ale we współczesnym świecie gdzie tak dużo ludzi cho-

ruje, jest pandemia, rak, chciałbym przejść obok tego, aby mnie

i  mojej rodziny to nie dotknęło. Marzę aby naukowcy odkryli lekar-

stwo na raka, następnym moim marzeniem jest dożyć 1 00 lat.

Obecnie gram jeszcze w  tenisa ziemnego, z  dużo młodszymi ode

mnie osobami i  chciałbym tak pograć sobie jeszcze jakiś czas.

Mam 70 lat i   czasami jest mi przykro, kiedy myślę, że kiedyś już nie

będę tak sprawny fizycznie, by z  nimi grać. Gram także w  bowling

i  tu jest podobna sytuacja – gram także z  młodszymi od siebie i  wy-

grywam. Chciałbym jak najdłużej zachować taką sprawność fi-

zyczną.

> Zatem życzę, by Pana życzenia i  marzenia się spełniły.
Dziękuję bardzo za życzenia i  za pamięć.

> Grupa Trasko powstała w  1 991 r. , natomiast firma budowlana
Trasko-Inwest istnieje na rynku od 1999 r. Obecnie prosperuje ona
bardzo dobrze. Macie Państwo swoje filie za granicą, realizujecie
również zlecenia zza granicy, firma otrzymuje wiele nagród i  certy-
fikatów. Czy w  związku z  tym, że tak wiele osiągnął Pan w  życiu
zawodowym, czuje się Pan spełniony w  tej materii?

Rzeczywiście, firma dobrze się

rozwinęła. Nasze obiekty stoją w  1 0

krajach. Firma regularnie mieści się na

liście 500 największych firm w  Polsce,

nie tylko branży budowlanej, ale

wszystkich firm. I  faktycznie mam satys-

fakcję, że odniosłem sukces, że jest to

firma licząca się nie tylko w  Wielkopol-

sce, ale również na rynku krajowym

i  międzynarodowym. Losy firmy różnie

się układały. W  latach 2001 -2003 mieli-

śmy spore problemy, byliśmy na kra-

wędzi bankructwa. Jednak udało

nam się wyjść z  tego  m.in. dzięki na-

szym oddziałom za granicą, które tam

akurat prosperowały dobrze. To był

okres, kiedy branża budowlana w  Pol-

sce przechodziła kryzys. Były niskie

marże na roboty budowlane, banki nie

dawały gwarancji bankowych,

w  związku z  czym w  przepływach fi-

nansowych każda inwestycja przyno-

siła straty. Dzięki temu, że staliśmy na

kilku nogach udało nam się przetrwać

ten trudny czas. Dziś firma jest w  bardzo

dobrej kondycji. Jesteśmy jedyną pol-

ską firmą budowlaną w  Rosji, mamy

swój oddział na Białorusi oraz na Ukra-

inie. Wszystko dobrze się rozwija.

> A  może Pan wymienić w  jakich
krajach za granicą realizowaliście
Państwo swoje inwestycje?

Tak. Dużo inwestycji zreal izo-

waliśmy w  Niemczech, jednak na

początku roku 2000 musiel iśmy

z  tego kraju zrezygnować, gdyż

tamtejsze związki zawodowe wy-

stępowały przeciwko firmom za-

granicznym. Poza tym Rosja,

Białoruś, Ukraina, Litwa, Emiraty

Arabskie, Czechy, Węgry, Chorwa-

cja, Słowacja. W  tych wszystkich

krajach, które wymieniłem, stoją

nasze obiekty.
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Jestem z Kodnia – Marian Dejneka

Figury na frontonie Bazyliki pw. św. Anny w Kodniu ufundowane przez Mariana Dejnekę.

> Czy dużo osób zatrudnia Pańska firma?
Trasko-Inwest zatrudnia około 350-400 osób.

Nie jest to dużo, gdyż firma roboty budowlane wy-

konuje jako generalny wykonawca. Zatrudniamy

bardzo dużo kadry inżynierskiej, natomiast roboty są

wykonywane przez firmy podwykonawcze. Swoimi

siłami wykonujemy tylko 1 0% robót, natomiast 90%

wykonują firmy podwykonawcze. My zapewniamy

nadzór, a   szukamy miejscowych firm jako podwyko-

nawców. W  Rosji sytuacja wygląda podobnie. Moja

rodzina ma więcej firm takich jak: Trasko Stal – pro-

ducent konstrukcji stalowej, Trasko Automatyka –

która zajmuje się robotyzacją procesów technolo-

gicznych, produkuje linie produkcyjne obsługiwane

przez roboty, realizują kontrakty do Rosji, Chin, Nie-

miec, a   nawet Meksyku. Syn jest wspólnikiem dużej

deweloperskiej firmy we Wrocławiu. Mamy kilka

mniejszych firm, takich jak Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo-Mostowych, Galeria Handlowa, Ośrodek

Rekreacyjno-Wypoczynkowy (podobny do Kodeń-

skiego) . Jestem także właścicielem firmy zajmującej

się produkcją energii odnawialnej – Trasko Energia.

> To teraz może wróćmy ze świata do naszego Kod-
nia, bo jak wiemy pochodzi Pan stąd. Jak Pan
wspomina dzieciństwo w  Kodniu?

Swoje dzieciństwo wspominam bardzo miło,

pomimo tego, że ciężko musiałem pracować.

W  gospodarstwie było bardzo dużo roboty. Mniej

było maszyn, jak teraz, większość prac polowych

trzeba było wykonywać ręcznie. Ale mam bardzo

duży sentyment do Kodnia, często tu przyjeżdżam.

Dlatego też  m.in. zainwestowałem w  ten ośrodek

(Dolina Bugu – przyp. red. ) , choć to daleko od miej-

sca, gdzie obecnie mieszkam. Jestem wierzący

i  uważam, że dużo mi pomogła Matka Boska Ko-

deńska. Miałem kilka trudnych sytuacji w  życiu, za-

wsze podjąłem właściwą decyzję... i   myślę, że to

była jej zasługa. Pozwoliła mi wybrać odpowiedni

kierunek.

> W  jakim wieku wyjechał Pan z  Kodnia?
Mając 1 4 lat wyjechałem do szkoły średniej.

I   właściwie poza wakacjami, kiedy przyjeżdżałem

do mamy (tata zmarł, kiedy miałem 9 lat) , to cały

czas spędzałem poza Kodniem. Po zdaniu matury

studiowałem na Politechnice Poznańskiej na Wy-

dziale Budownictwa, później ukończyłem studia

podyplomowe Handel Zagraniczny na Akademii

Ekonomicznej. Wówczas jeszcze w  okresie wakacji

przyjeżdżałem do Kodnia. Jednak po ukończeniu

studiów moje przyjazdy tutaj znacznie zmalały,

choć nadal czułem więź z  tym miejscem.

> Lubi Pan tu przyjeżdżać?
Lubię, bardzo lubię.

> A  myślał Pan o  tym, aby tu się przeprowadzić
z  powrotem?

Nie, to nie wchodzi w  grę. W  Ostrzeszowie

mieszka moja rodzina, żona, dzieci, wnuki. Mam du-

ży dom z  dużym ogrodem, kortem i  basenem.

W  pobliżu Ostrzeszowa mamy kilkadziesiąt hektarów

terenu z  wodą i  lasami. Mimo dużego sentymentu

do Kodnia trudno byłoby mi to wszystko zostawić.

> Wspomniał Pan o  tym, że zainwestował w  ośro-
dek Dolina Bugu przez wzgląd na swój sentyment
do Kodnia. Wiemy także, że jest Pan darczyńcą fi-
gur, które możemy zobaczyć na zewnątrz Bazyliki.
Czy może Pan przedstawić naszym czytelnikom in-
ne inwestycje w  Kodniu?
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Jestem z Kodnia – Marian Dejneka

Ufundowałem także dzwon na wieży w  Bazyli-

ce, który waży półtorej tony. Wówczas probosz-

czem kodeńskiej parafii był o.   Wódz. Mam także

duży udział w  położonej w  Bazylice posadzce. Do-

łożyłem swoją cegiełkę do Pomnika Odzyskania

Niepodległości, który znajduje się w  parku. Więk-

szych inwestycji w  Kodniu już nie przewiduję, jednak

będę wspierał finansowo przedsięwzięcia, które

wiążą się z  Kodniem. Wspierałem finansowo dzieci

w  Kodniu w działalności Ks. Proboszcza Dybały.

> A  czy podoba się Panu Kodeń obecnie? Śledzi
Pan zmiany, które zachodzą tutaj na bieżąco, by-
wając tutaj. Ale czy podoba się Panu kierunek tych
zmian? Czy ewentualnie jest coś, co chciałby Pan
zmienić, może ma Pan jakieś pomysły?

Generalnie Kodeń mi się podoba. Kiedy cho-

dziłem tutaj do szkoły podstawowej, to 80% domów

w  Kodniu było drewnianych. Dziś zdecydowana

większość z  nich jest murowana. Kodeń się mocno

zmienił. Kiedy chodziłem tutaj do szkoły podstawo-

wej to przez Kodeń szedł bruk, który kończył się

w  pobliżu, gdzie mieszkałem. Dalej była już tylko

polna droga, ulice były nieutwardzone. Dziś to

wszystko wygląda zupełnie inaczej. Jest czysto, ład-

nie, są ładne drogi, wodociągi, kanalizacja. Podo-

ba mi się Kodeń taki jaki jest. Nie zastanawiałem się

nad tym, co można by zmienić, bo nie jestem archi-

tektem, a  inżynierem budowlanym.

> Jednak ma Pan pomysł na to, jak wpłynąć na wi-
zerunek Kodnia. Mam tu na myśli projekt „Łączy
nas Kodeń”. Czy może nam Pan powiedzieć kilka
słów o  tym projekcie?

Tak, oczywiście. Rok temu spotkałem się

z  moimi kolegami – Dariuszem Kornelukiem i  Jaro-

sławem Onyszczukiem (obaj pochodzą z  Kodnia –

przyp. red. ) i   pomyśleliśmy o  powołaniu stowarzy-

szenia, które zjednoczyłoby byłych mieszkańców

Kodnia, tych którzy z  niego wyjechali na stałe.

Głównym celem jest zachowanie więzi między ludź-

mi, którzy mają kodeńskie korzenie. Podczas spotka-

nia padła propozycja nazwy stowarzyszenia „ Łączy

nas Kodeń” . 1 8 sierpnia br. odbyło się pierwsze ze-

branie, na którym zapadła ostateczna decyzja

o  powołaniu stowarzyszenia. Został napisany statut.

> Czy może Pan coś więcej powiedzieć o  celach
i  sposobach działania Stowarzyszenia?

Stowarzyszenie ma na celu łączenie osób

związanych z  Kodniem, zarówno poprzez urodzenie,

jak i  zainteresowanie jego historią oraz walorami

przyrodniczo-krajobrazowymi. Działania stowarzy-

szenia będą skupiały się na promocji miejscowości

Kodeń i  jej dziedzictwa historycznego, na wzboga-

caniu dorobku historycznego, poznawczego oraz

naukowego miejscowości. Będzie promowana tury-

styka w  obrębie gminy Kodeń i  będą podejmowa-

ne działania zmierzające do rozwoju bazy

turystycznej. Będą także wydawane publikacje, or-

ganizowane konferencje, seminaria czy szkolenia.

Jednym z  celów stowarzyszenia jest pomoc w  roz-

woju zawodowym dla osób wywodzących się

z  Kodnia lub związanych z  tą miejscowością.

> Kto może się zapisać do Stowarzyszenia „Łączy
nas Kodeń”?

Członkiem może być każda osoba wywodzą-

ca się z  Kodnia, jak również zainteresowana historią

miejscowości, jej tradycją i  rozwojem. Musi złożyć

deklarację pisemną i  wyrazić w  niej gotowość uisz-

czania składek członkowskich. Pani również może

się zapisać.

> Dziękuję. Pomysł wydaje się być bardzo ciekawy,
będę zatem bacznie śledzić dalsze losy Stowarzy-
szenia. Na koniec chcę poruszyć kwestię, która dla
wielu ludzi jest czymś nierealnym… mianowicie
obecność na liście „1 00 najbogatszych Polaków”
przygotowywanej przez gazetę Wprost. Proszę mi
powiedzieć kiedy po raz pierwszy pojawił się Pan
w  tym zestawieniu i  jakie to uczucie widzieć swoje
nazwisko w  tak zacnym gronie?

W  połowie lat 90-tych na liście 500 najbogat-

szych Polaków umieścił mnie Forbs, o  ile dobrze pa-

miętam była to lokata 450. W  ostatnich latach

Wprost umieszcza mnie na liście 1 00 najbogatszych

Polaków (75 miejsce) .

> Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Kodeń, 1 9. 08. 2021 r.

Ośrodek Dolina Bugu.
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VI POWIATOWY FESTIWAL SOLISTÓW
tekst i zdjęcia: Ewa Rafałko (GCKSiT)

9 czerwca 2021 r. na Przystani Sapieżyńskiej, obok  Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i  Turystyki w  Kodniu, odbyła się 6 edycja Powiatowego
Festiwalu Solistów Piosenki Dziecięcej i  Młodzieżowej. Zgłosiło się 1 7
uczestników z  wielu miejscowości z  powiatu bialskiego, a  ich podział
na kategorie wiekowe wyglądał nastepująco: przedszkole – 1 osoba;
klasy 1 -3 – 6 osób; klasy 4-6 – 6 osób; klasy 7-8 – 3 osoby i  w  kategorii
osób z  niepełnosprawnościami – 1 osoba.

BIEG „TROPEM WILCZYM”
tekst: Ewa Rafałko (GCKSiT) , zdjęcia: Katarzyna Stawicka (GCKSiT)

20 czerwca 2021 r. odbyła się IX edycja „Tropem
Wilczym” – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Decy-
zją Fundacji Wolność i Demokracja pierwotnie pla-
nowany na 1 marca, potem 1 6 maja – z  przyczyn od
nas niezależnych – został przeniesiony ostatecznie
na 1 5 sierpnia. Jednak – jak wiemy – tego dnia na
kodeńskiej Kalwarii odbywają się uroczystości reli-
gijne związane ze świętem Wniebowzięcia NMP, tak
więc termin ten także nie wchodził w  grę. Ostatecz-
nie ustalono datę kodeńskiej edycji biegu na 20
czerwca 2021 r.

Bieg „Tropem Wilczym” to impreza sportowo-
edukacyjna, która towarzyszy obchodom Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dystans jaki
mają do pokonania zawodnicy to 1 963  m – symboli-
zuje rok, w  którym poległ w  walce ostatni Żołnierz
Wyklęty, Józef Franczak, ps. Lalek.

Kodeńska edycja biegu wzbogacona była
o  marsz Nordic Walking, również na dystansie
1 963  m. W  imprezie wzięło udział około 1 00 zawod-
ników, a  także osoby z  obsługi biegu (Wojsko Obro-
ny Terytorialnej, Ochotnicza Straż Pożarna,
pracownicy Gminnego Centrum Kultury, Sportu i  Tu-
rystyki oraz Urzędu Gminy, a   także Radni Rady Gmi-
ny Kodeń) . Każdy otrzymał pamiątkowy pakiet,

w  skład którego  m.in. wchodziła koszulka z  wizerun-
kiem bohaterów IX edycji „Tropem Wilczym”: Wan-
dy Czarneckiej-Minkiewicz, Danuty Siedzikównej,
Mariana Markiewicza.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
Bieg Główny: 1 miejsce – Jakub Falkiewicz, 2 miej-
sce – Dawid Mackiewicz, 3 miejsce – Przemysław
Kołodziejski.
Nordic Walking: 1 miejsce – Marcin Antoniewski, 2
miejsce – Piotr Skolimowski, 3 miejsce – Agata Gło-
wacka .

Festiwal solistów poprowadziła instruktor GCK-
SiT – Katarzyna Stawicka, nad oprawą muzyczną
czuwał Dyrektor jednostki – Piotr Skolimowski, za wy-
strój sceny, dyplomy i  statuetki odpowiedzialna była
instruktor GCKSiT – Ewa Rafałko. W jury zasiedli wy-
kwalifikowani muzycy: Janusz Maleńczuk, Michał
Płanda i  Radosław Żyła.

Wysoki poziom wystepów sprawił niemały pro-
blem jury w  wyłonieniu zwycięzców, jednak po burzli-
wych obradach doszli do porozumienia i  ogłosili swój
werdykt, który przedstawiał się nastepująco:
– kategoria "przedszkole": I   miejsce – Brajan Bułhak,
Tuliłów;

– kategoria "klasy 1 -3": I   miejsce – Gabriela Kieczka,
Drelów; I I miejsce – Zofia Litwiniuk, Motwica i  Wiktoria
Bułhak, Tuliłów; I I I miejsce – Anna Brodzka, Motwica;
– kategoria "klasy 4-6": I   miejsce – Gabriela Sokołow-
ska, Horodyszcze; I I miejsce – Małgorzata Wasiluk,
Terespol; I I I miejsce – Aleksandra Tarasiuk, Zahajki
i  Izabela Kieczka, Drelów;
– kategoria "klasy 7-8": I   miejsce – Dominika Bułhak,
Tuliłów; II miejsce – Bartłomiej Juszkiewicz, Konstanty-
nów; II I miejsce –Wiktoria Suszczyńska, Rokitno;
– kategoria "osoby z  niepełnosprawnościami": I   miej-
sce –Magdalena Sacharczuk, Kodeń.

Zwycięzscy Nordic Walking i Biegu Głównego.

Zwyciężczyni w kat. klasy 4-6.
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RADOSNE ŚWIĘTO NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

tekst: Beata Kupryś, zdjęcia: Katarzyna Stawicka (GCKSiT)

Czternasty Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny w Kodniu

Dnia 28 lipca br. na Kalwarii Kodeńskiej odbył się
po raz czternasty Nadbużański Integracyjny Festi-
wal Muzyczny. Organizatorami spotkania był Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii
Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy
w  Kodniu, a  honorowy patronat nad uroczystością
objął Wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć.

Minęły dwa lata od imprezy ważnej dla niepeł-
nosprawnych, która nie mogła się odbyć w  ubie-
głym roku ze względu na ograniczenia związane
z  koronawirusem i  spowodowane tym trudne okolicz-
ności. Trzeba przyznać, że to ogromna przyjemność
uczestniczyć w  radosnym święcie niepełnosprawno-
ści! Po pierwsze – jest możliwość przyjrzeć się, jak
spontaniczni potrafią być ci ludzie. Po drugie – moż-
na dostrzec ich autentyczne zaangażowanie
w  przedsięwzięcia o  charakterze artystycznym. Po
trzecie – stanowi niezwykłą okazję do podtrzymywa-
nia więzów międzyludzkich, które są ważnym ele-
mentem takich spotkań. U   podstaw tej inicjatywy
była, jest i  będzie integracja społeczna osób z  nie-
pełnosprawnościami, promowanie aktywności arty-
stycznej tych osób, umożliwienie im wzmocnienia
poczucia wartości, korzystania z  osiągnięć kultury,
dóbr cywilizacji oraz twórczego rozwoju.

Do udziału w  Festiwalu zgłosiły się 22 placówki
i   indywidualni wykonawcy, którzy chcieli wziąć
udział w  uroczystości oraz zaprezentować swoje
zdolności i   umiejętności artystyczne z  miejscowości:
Biała Podlaska, Kodeń, Końskowola, Kostomłoty, Lu-
blin, Łuków, Łęczna, Włodawa, Kozula, Konstanty-
nów, Kalinka, Kanie, Parczew, Międzyleś, Radzyń
Podlaski i   Góra Puławska. Znaleźli się wśród nich
uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy,
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy
Społecznej, Ośrodki Wsparcia razem ze swoimi dy-
rektorami, kierownikami, instruktorami itp. Festiwal
dofinansowany był ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabil itacji Osób Niepełnosprawnych, Po-
wiatu Bialskiego, Gminy Kodeń oraz licznego grona
sponsorów.

XIV Nadbużański Integracyjny Festiwal Mu-
zyczny tradycyjnie rozpoczął się hymnem pn. „Nie
patrz na mnie z  daleka”. Przesłanie do gości wygło-
siła uczestniczka Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w  Kodniu Anna Bielecka . Wyraziła radość
i  zadowolenie z  przebywania we wspólnym gronie

niepełnosprawnych oraz życzliwych im ludzi. Spo-
tkanie rozpoczął Zastępca Wójta Gminy Kodeń
Andrzej Krywicki oraz Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Marta Pomorska . Na scenę za-
proszono sponsorów uroczystości, którzy okazali się
szczodrzy i  życzliwi, a   organizatorzy wyrazil i im swoją
wdzięczność!

Z  osobami niepełnosprawnymi pracujemy od
wielu lat i  dostrzegamy, że ich aktywność artystyczna,
korzystanie z  dóbr kultury zasługuje na uwagę oraz
wsparcie ze strony pełnosprawnych. Większość z  nich
zmaga się na co dzień z  różnymi wyzwaniami, pro-
blemami, a  przede wszystkim ograniczeniami spowo-
dowanymi chorobami psychicznymi, zaburzeniami
natury intelektualnej czy emocjonalnej. Osoby, które
dzielą się tym, co posiadają sprawiają, że zwykła co-
dzienność niepełnosprawnych nabiera jasnych barw
i  dostarcza pięknych przeżyć w  gronie bliskich osób.
Nasze doświadczenia i  współpraca z  tymi ludźmi po-
zwala zaobserwować, że dawanie wzbudza w  nich
wewnętrzną radość, zadowolenie, wzmocnienie po-
czucia wartości, którego tak bardzo potrzebują.
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Radosne święto niepełnosprawności

Swoją obecnością zaszczycili nas inspektorzy
z  Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w  Białej Podlaskiej. Jeden z  nich – Jan Grzegorz Kapi-
nos odczytał list od Minister Rodziny i  Polityki Społecz-
nej Marleny Maląg, która wyrażała swoją aprobatę
dla inicjatywy społecznej, jaką jest Nadbużański Inte-
gracyjny Festiwal Muzyczny w  Kodniu. Kolejny, zacny
gość – Małgorzata Paprota – dyrektor Oddziału Lu-
belskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w  ciepłych i  serdecznych sło-
wach przyznała  m.in. że cieszy ją możliwość przeby-
wania z  niepełnosprawnymi w  tak pięknym i  szcze-
gólnym miejscu. Przedstawicielami Starostwa Powia-
towego w  Białej Podlaskiej byli: Dyrektor Wydziału
Spraw Społecznych Brabara Kociubińska – Koza ,
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w  Białej Podlaskiej Małgorzata Malczuk, Kierownik
Działu Rehabil itacji Zawodowej i   Społecznej Osób
Niepełnosprawnych Grzegorz Panasiuk, Przewodni-
czący Rady Powiatu Bialskiego Mariusz Kiczyński.
Następnie o.   Michał Hadrich OMI – proboszcz Para-
fii pw. św. Anny w  Kodniu pobłogosławił wszystkich
uczestników Festiwalu. Prezentacji wszystkich obec-
nych placówek dokonywała Małgorzata Parczewska
– instruktor Warsztatu Terapii Zajęciowej w  Kodniu.
Mieliśmy przyjemność słuchać dawnych i  popular-
nych utworów, przenikały ludowe treści, niepełno-
sprawni grali   m.in. na bębnach, tamburynach,
harmonijce ustnej, a   przede wszystkim tańczyli, jak
im grało w  duszy.

Podczas uroczystości gospodarze – grupa te-
atralna Perły Życia ze Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w  Kodniu przedstawiła etiudę muzyczno –
taneczną pt. „Dary świata”. Składał się na nią:

utwór Krzysztofa Krawczyka, którego
wartościową i  niezapomnianą twór-
czość pragnęli przywołać. W  aktywnych
układach z  zakresu choreoterapii
uczestnicy wyrażali własną wrażliwość
i  zaangażowanie. Z  kolei improwizacja
dała im szansę na ukazanie, że dary
świata to prawdziwe, ludzkie emocje
i  doznania. Natomiast uczestnicy Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w  Kodniu – rów-
nież gospodarze imprezy –
zaprezentowali układ taneczny z  mate-
riałem do utworu Erica Claptona „Łzy
w  niebie”. Piosenka niosła nadzieję, że
znajdziemy się w  rzeczywistości wolnej
od zagrożeń i  niebezpieczeństw, bę-
dziemy żyli szczęśl iwie oraz cieszyli się ze
wspólnych spotkań.
Nie sposób wyrazić, ile uczuć, wrażeń

i  pozytywnych emocji przenikało przez serca obec-
nych. Z  jednej strony otwarci na drugiego człowie-
ka, z  drugiej strony nieśmiali, pełni obaw, ale i  tak
spełnieni. Dlaczego? Ponieważ dali z  siebie wszyst-
ko, co najpiękniejsze i  najlepsze – zaangażowanie
w  działania, które pozwoliły im „odkryć” siebie.
Swoją obecnością zaszczycił nas również Adrian Li-
tewka – bialski wokalista, który rozbawił publiczność
chętną do tańca i  śpiewu.

Niepełnosprawni to normalni ludzie, którzy za-
sługują na to, aby okazywać im szacunek i  wspie-
rać ich w  życiowej drodze, a   ta nie należy do
najłatwiejszych. Wprawdzie mają swoje specjalne
potrzeby, ale są też inne podobne do tych, które
ma każdy z  nas: materialne, możliwość swobodne-
go poruszania się poza domem, pomoc w  wykony-
waniu czynności dnia codziennego, dostęp do
edukacji. Osoby z  niepełnosprawnościami bardziej
niż inni pragną utrzymywania relacji międzyludzkich.
Nie zawsze potrafią o  tym mówić, ale mają potrze-
bę akceptacji i   bycia dostrzeganym w  społeczno-
ści, której żyją. Przedsięwzięcia o  charakterze
artystyczno – kulturalnym, takie jak Nadbużański In-
tegracyjny Festiwal Muzyczny w  Kodniu sprawiają,
że osoby z  niepełnosprawnościami mogą poczuć
się docenianymi Artystami i   wartościowymi człon-
kami społeczeństwa. Przenoszą się w  świat muzyki
współczesnej i   ludowej, tańca terapeutycznego,
improwizacji, które pozwalają na oderwanie się od
trudnej rzeczywistości. Stwarza się im szansę na roz-
winięcie ich pasji, zainteresowań i  zdolności, ponie-
waż na to zasługują.
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ZALEWSZE

tekst: Walentyna Pawelec, zdjęcia: Walentyna Pawelec / Ewa Rafałko (GCKSiT)

Krótką historię powstania wsi Zalewsze (dawniej Żelewsze) przedstawia pochodząca stąd pi-
sarka i  poetka – Walentyna Pawelec.

Po 1 945 roku powrócono do nazwy wsi Za-

lewsze i  nie jest bynajmniej ona wymysłem władz

peerelowskich, jak powszechnie mieszkańcy wsi

uważali, ale ma swoją długą historię. Z  dostępnych

dokumentów można wysnuć wniosek, że nazwa

„Żelewsze” ma związek z  mową ruską, zaś nazwa

Zalewsze z  mową polską.

Żelewsze to moja mała ojczyzna, a   właściwie

matczyzna.

W  opracowanej przeze mnie „genealogii” wsi

numerem „0” jest Aphtanazy Panasiuk, mieszkaniec

wsi Miedna (obecnie Białoruś) . Aphtanazy Pania-

siuk był, jak większość Rusinów, grekokatolikiem

(prawosławnym) . Ożenił się z  Anastazją Trisiuk z  Za-

błocia i  sprowadził ją do Miednej. Mieli siedmiu sy-

nów: Aphanazego, Jana, Bazylego, Jakuba,

Kalistrata, Nieściora i  NN (o  nieznanym imieniu) .

Wszyscy synowie pożenil i się w  zabłockiej parafii

i   pracowali na folwarku. Jednak dwóm synom (Ja-

nowi i  NN) nie odpowiadała praca na folwarku

i  postanowil i zostać młynarzami. Udało się im na-

mówić ówczesnego zarządcę włości kodeńskich,

aby dał im w  dzierżawę młyn na Bugu. W  tym cza-

sie wiele młynów na Bugu pracowało. Panasiuki

mieli możliwość przyjrzeć się pracy młynarzy. Nawet

wypatrzyli sobie odpowiednie miejsce. Udało się im.

Bracia NN i  Jan Panasiuki razem „założyli” osadę
młynną Żelewsze.

Pierwszy z  założycieli Żelewsza – NN Pana-

siuk sprowadził się z  żoną Anastazją Charytoniuk

i  małym synkiem Klemensem. Klemensa syn Michał

ożenił się z  panną z  Osypiuków (Osypuków vel An-

toniuków) ze  wsi Suhre (Sugry) i   wyprowadził się

z  Żelewsza na Suhre. Rodzeństwo Klemensa to:

Maksym urodzony ok. 1 756 r, Jan urodzony ok. roku

1 758 i  Jakub urodzony ok. 1 760 roku. O  Jakubie nie-

wiele wiadomo. Być może wyszedł z  Żelewsza za

żoną do innej parafii, ale nie udało mi się go odna-

Moja rodzinna wieś Żelewsze (Zalewsze) leży nad samym Bugiem, 4 kilometry w  górę rzeki od
Kodnia (siedziby gminy). Po drugiej stronie rzeki, za Bugiem, Białoruś. Przez wieś przechodzi tylko
jedna droga, którą wyznaczają głównie drewniane płoty. Droga kończy się za wsią jako dojazd
do pól. Żelewsze, bo tak nazywamy wieś od dziada pradziada, jest dzisiaj jedną z  najmniejszych
wsi w  Polsce, jeśli nie najmniejszą. Być może kiedyś zniknie z  mapy Polski, jak zniknęła na moich
oczach sąsiednia wieś Suhre (Sugry).

leźć. Drugi z  założycieli Żelewsza – Jan z  żoną Iryną

jeszcze dzieci nie mieli, gdy przenosil i się na Żelew-

sze, ale możliwe, że Iryna była już w  ciąży, bowiem

w  1 755 r. urodziła się im córka Julianna. Julianna
była pierwszym dzieckiem urodzonym w  Żelewszu.
Nigdy nie wyszła za mąż. Do końca życia mieszkała

w  domu rodziców pod nr 1 . Zmarła mając 59 lat.

Jej młodsi bracia to Antoni urodzony w  1 761 r. i   Ja-

kub urodzony w  1 763 r.

Zdjęcie przed domem mojej mamy. W  czasie wojny przy
drodze do Kodnia w  Żelewszu była "wacha", gdzie stacjo-
nowało niemieckie wojsko. Żołnierze przychodzili do do-
mów do wsi po mleko, sery itp.

Wesele mojej mamy, 1 946 r. Na weselu cała wieś i  przy-
jezdna rodzina.
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Zalewsze

W  „Tabeli miast, wsi, osad Królestwa Polskie-

go” wydanej w  1 827 r. w  Warszawie zapisano, że

wieś Zalewsze jest własnością prywatną. Wieś l iczy 6

domów, 43 mieszkańców i  jest oddalona od Kodnia

4,5  km.

Po analizie akt stwierdziłam, że te wszystkie

domy to domy tych dwóch rodzin Panasiuków.

Bracia Panasiuki podzielil i ziemię przydzieloną im

przez ówczesnego zarządcę klucza kodeńskiego –

Ignacego Piotra Sapiehę – na dwie części. Częścią

od strony Kodnia zarządzał Jan z  I ryną, a   częścią

od strony Szostak zarządzał NN z  Anastazją. Z  cza-

sem, gdy rodziły się im dzieci i   one zakładały swoje

rodziny, ojcowie przydzielali im ziemię ze swoich

części. Gdy w  1 827 roku przeprowadzono spis lud-

ności, domy zostały ponumerowane.

Numeracja domów wówczas była inna niż

dzisiaj. Dom nr 1 był pierwszym domem od strony

Kodnia, a   numeracja szła w  kierunku Szostak. Domy

stały nad samym Bugiem, zaś stodoły po drugiej

stronie drogi przez wieś. Tak zapewne stawiano za-

budowania także 1 00 lat później. Matka wspomi-

nała wielki pożar w  1 934 r. Wiatr wiał w  stronę

Kodnia i  prawie wszystkie domy się spaliły. Stodoły

pozostały właśnie dlatego, że były po drugiej stro-

nie drogi. „Dom się odbuduje – miał powiedzieć

mój dziadek – ważne, że zboże w stodołach zosta-

ło”.

Poniżej główni lokatorzy tych sześciu domów.

Nr 1 – Jan i Iryna Panasiuk z córką Julianną

Nr 2 – Antoni (syn Jana i Iryny) z żoną Justyną Mie-

leszczuk. Sprowadził się do nich zięć Doroteusz Ka-

mieński z Kodnia w lutym 1 822 r. Kamieński (obecnie

Kamiński) to pierwsze obce nazwisko w Żelewszu.

Nr 3 – Jakub (syn Jana i Iryny) z żoną Darią Mielesz-

czuk. Pod ich dach sprowadził się zięć Stanisław

Joyko z Kodnia w listopadzie 1 822r. Joyko to drugie

obce nazwisko w Żelewszu.

Nr 4 – Jan (syn NN i Anastazji Charytoniuk) z żoną

Darią Prokopiuk. Pod ich dachem zamieszkał Łu-

kian Onyszczuk – sprowadził się do żony z Kodnia w

listopadzie 1 823 r. Onyszczuk (dziś Oniszczuk) to

trzecie nazwisko, które przyszło do Żelewsza.

Nr 5 – Maksym (syn NN i Anastazji Charytoniuk) z żo-

ną Maryną

Nr 6 – Klemens (syn NN i Anastazji Charytoniuk) z

żoną Ahafią.

Zainteresowanych historią wsi Żelewsze za-

praszam na moją stronę internetową –

http://www.walentyna-pawelec.radom.pl, zakład-

ka: ŻELEWSZE.

Bocianie gniazdo przy wjeździe do Zalewsza.

Kapiliczka przy wjeździe do Zalewsza, 1 900 r.

Droga przez wieś Zalewsze, koniec XX wieku.

Kapiliczka w Zalewszu, 2021 r.
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BIEG SAPIEHÓW
tekst: Jacek Malarski, zdjęcia: Ewa Rafałko (GCKSiT)

Tradycyjnie w  pierwszą sobotę sierpnia – 7.08.2021 roku
odbył się w  Kodniu XXI Bieg Sapiehów oraz zawody nor-
dic walking – II Marsz nad Bugiem. Honorowy patronat
nad Biegiem oraz nordic walking objął Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski. Biegowi
patronowali także Starosta Bialski – Pan Mariusz Filipiuk
oraz Pan Jerzy Troć – Wójt Gminy Kodeń.

Na starcie tegorocznej imprezy głównej – bieg
na dystansie 1 5  km, stanęło 76 zawodników, nato-
miast pięciokilometrowy marsz zgromadził 45 uczest-
ników, ale ze znakomitą obsadą. W  nordic walking
wystartowała grupa bardzo dobrych kijkarzy z  Połu-
dniowego Podlasia na czele z  mistrzem Polski oraz
mistrzem Europy w  kategorii wiekowej 40-49 na dy-
stansie półmaratonu, Dariuszem Mackiewiczem
z  Kodnia. Mackiewicz był trzeci w  kategorii open na
tym dystansie. W  tegorocznym nadbużańskim mar-
szu brał również udział Paweł Jagieła z  Białej Podla-
skiej, który na tych samych mistrzostwach Europy
ENWO, rozgrywanych w  Kolbuszowej, wywalczył brą-
zowy medal w  kategorii wiekowej 30-39 lat na pię-
ciokilometrowej trasie.

Bieg Sapiehów to impreza rangi międzynaro-
dowej, posiadająca aspekt nie tylko sportowy. Ce-
lem całego przedsięwzięcia jest również popular-
yzacja czynnego wypoczynku wśród dzieci i  doro-
słych, połączonego z  poznaniem bogatej kultury re-
gionu pogranicza, wspaniałych zabytków, a  nade
wszystko nieskażonej, bujnej nadbużańskiej przyrody
Kodnia i  okolic.

Wokół całego przedsięwzięcia rozgrywanych
jest kilka imprez towarzyszących. Od samego po-
czątku Małe Biegi Sapiehów – w  tym roku z  800 me-

trowym dystansem zmierzyło się ponad 40 uczniów
ze szkoły podstawowej. Od 201 8 roku organizowany
jest Bieg Przedszkolaków na dystansie ok. 200 me-
trów. W  tym roku udział wzięło (często razem ze swo-
imi rodzicami) prawie 60 dzieci w  wieku
przedszkolnym, chodź i  byli tacy sportowcy, którzy
nie tak dawno nauczyli się chodzić i  część dystansu
„przebiegli” na rękach rodziców. Od 201 9 roku roz-
grywany jest wspomniany nordic walking Marsz nad
Bugiem, z  roku na rok w  coraz silniejszej obsadzie.

W  tym roku pogoda do biegania była sprzyja-
jąca, czyli tradycyjna „piekielna kodeńska piętnast-
ka” nie dała się uczestnikom we znaki. Nie było za
gorąco, choć słońce świeciło od początku do koń-
ca imprezy, wilgotność powietrza była odpowied-
nia, może wiatr stanowił pewną, niewielką
przeszkodę do biegania, dlatego też najlepszy „kij-
karz” pokonał pięciokilometrowy dystans w  ciągu 30
minut, natomiast zwycięzca biegu zameldował się
na mecie po upływie 50 minut. Warto dodać, że
w  tym roku, zabrakło na starcie biegu biegaczy zza
wschodniej granicy, którzy poprzez wzajemną rywa-
lizację potrafil i zejść poniżej 50 minut. Międzynarodo-
wy charakter biegu podtrzymał udział Słowa- ka
Daniela Zubo.

W  XXI Biegu Sapiehów nagrodę główną dla

zwycięzców w  kategorii open kobiet i  mężczyzn sta-
nowił PUCHAR IWAN, legendarny kielich przechowy-
wany przez ród Sapiehów, którym toasty spełniały
tylko szczególne osoby goszczące na dworze sapie-
żyńskim. Najczęściej byli to polscy królowie. W  XXI
Biegu Sapiehów puchary dla zwycięzców ufundował
Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław
Stawiarski, który objął imprezę swoim honoro- wym
patronatem.

Pod nieobecność białoruskich i  ukraińskich
biegaczy, najlepszy w  dwudziestej pierwszej edycji
Biegu Sapiehów był Andrzej Orłowski z  Lubartowa
z  czasem 00:52:38, który stał się właścicielem wspo-
mnianego wyżej Pucharu „ Iwan”. Wśród kobiet, pod

Start Biegu Głównego na dystansie 1 5 km.

Zwycięzca Biegu Głównego – kategoria mężczyzn.
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Bieg Sapiehów

nieobecność wielokrotnej tryumfatorki biegu, repre-
zentantki Polski Izabeli Paszkiewicz, z  czasem 01 :05:22
zwyciężyła Joanna Gąszczyk z  Lublina, która również
otrzymała ufundowany przez Marszałka Jarosława
Stawiarskiego Puchar „ Iwan”. Jako drugi do mety
dobiegł Jacek Chruściel z  Międzyrzeca Podlaskiego,
z  czasem 00:52:39, I I I miejsce wywalczył Tomasz Skó-
ra ze Skórca (00:58:23) . Czwarty na mecie był Patryk
Świętochowski, miejsce piąte w  tegorocznym biegu
wywalczył Grzegorz Machnowski z  Terespola. Szóste
miejsce zdobył Dawid Skraburski ze Styrzyńca.

Wśród kobiet, w  kategorii open, drugie miejsce
zajęła Sylwia Walusiak z  Białej Podlaskiej z  czasem
01 :09:1 6, trzecie miejsce zajęła Magdalena Pałka
z  Wytyczna (01 :1 2:34) . Kolejne miejsca – IV i V w  ka-
tegorii open kobiet zdobyły Katarzyna Strusińska
z  Mińska Mazowieckiego i  Jolanta Żebrowska z  Pu-
ław. VI miejsce zdobyła Monika Wesołowska z  Nie-
porętu.

W  I I Marszu nad Bugiem zwyciężył, z  czasem
00:30:52, Dariusz Mackiewicz z  Kodnia. Zwycięzca
otrzymał puchar Marszałka Jarosława Stawiarskiego.
Miejsce drugie zajął Dariusz Borkowski z  Siedlec
(00:31 :45) . Miejsce trzecie wywalczył Grzegorz Ry-
chlik z  Halasów (00:31 :55) . Wśród pań, miejsce pierw-
sze w  tegorocznym Marszu nad Bugiem zajęła Teresa
Hryciuk z  Białej Podlaskiej (00:35:1 9) , tym samym wy-
walczyła sobie puchar Marszałka Województwa Lu-
belskiego. Miejsce drugie zajęła Agata Tuzimek
z  Kurowa (00:35:35) , na trzecim miejscu w  nordic wal-
king uplasowała się Barbara Ułasiewicz z  Białej Pod-
laskiej (00:38:33) .

W  Małym Biegu Sapiehów, na dystansie 800
metrów tryumfowała Lena Najdyhor (Janówka) ,
miejsce drugie zajęła Blanka Najdyhor (Janówka) ,
a  trzecie Karolina Jarmoszewicz (Połoski) . Wśród
chłopców na tym samym dystansie wygrał Jan Jar-
moszewicz (Połoski) , drugi był Łukasz Marecki (Ko-
deń) , a   trzeci Jan Bucholc (Warszawa) .

Organizatorzy Biegu Sapiehów, we wszystkich
konkurencjach i kategoriach wiekowych rozdali po-
nad 40 pucharów i blisko 200 medali. Medal z  Biegu
Sapiehów ma wśród uczestników szczególną war-
tość. Organizatorzy co roku starają się na rewersie
upamiętnić ważne wydarzenie dla społeczności lo-
kalnej. W  201 8 roku, z  okazji 1 00 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę, na medalu znalazł się
projekt pomnika, który został uroczyście odsłonięty
w  parku na kodeńskim rynku. W  tym roku przypada
51 0 rocznica założenia miasta Kodnia. Celem
uczczenia tego wydarzenia na rewersie medalu

dwudziestej pierwszej edycji Biegu Sapiehów, wygra-
werowana została pieczęć miasta Kodnia. Pieczęć
pochodzi z  lat późniejszych, jednak to jedyna za-
chowana pieczęć miasta Kodnia: SIGILLVM CIVITATIS
CODNENSIS.

Organizatorzy Biegu Sapiehów gorąco dzięku-
ją wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że te-
goroczna impreza mogła się odbyć w  odpowiednim
wymiarze i  na określonym poziomie. Dziękujemy
przede wszystkim tym, którzy poprzez swoje zaanga-
żowanie, pasję i  poświecenie, od dwudziestu lat
wpisują się w  historię tego biegu, bez pracy i  odda-
nia tych ludzi nie moglibyśmy mówić o  kodeńskiej le-
gendarnej już „piekielnej piętnastce”. Mamy
głęboką nadzieję, że i  kolejna edycja Biegu Sapie-
hów, dostarczy wszystkim niezapomnianych wrażeń
i  emocji.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzania Kod-
nia z  całymi rodzinami, skorzystania z  bazy turystycz-
nej oraz wspaniałych możliwości wypoczynku w  nie-
skażonym środowisku naturalnym, różnorakich atrak-
cji rozrywkowych.

Zwyciężczynie Biegu Głównego – kategoria kobiet.

Rewers medalu XXI edycji Biegu Sapiehów.
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W NAWIĄZANIU
DO JARMARKU SAPIEŻYŃSKIEGO...
tekst i zdjęcia: Stanisław Rafałko

Po tegorocznym Jarmarku Sapieżyńskim pozostały
miłe wspomnienia. Natomiast zapewne wielu czy-
telników zastanawia się, jak, gdzie i  w  jakich wa-
runkach mieszkał Jan Sapieha – założyciel Miasta
Kodnia oraz budowniczy gniazda rodowego ko-
deńskiej linii Sapiehów, a  także jego następcy.
O  Janie i  jego następcach – kolejnych właścicie-
lach Kodnia zostało napisanych dużo dzieł i  publi-
kacji, zachowało się bardzo dużo dokumentów
historycznych, natomiast niewiele wiemy o  samej
siedzibie Sapiehów – zamku kodeńskim. Przenieśmy
się zatem do roku 1 599, w  którym to roku umiera
trzeci właściciel Kodnia – Mikołaj Sapieha.

W  związku z  tym smutnym wydarzeniem powstaje

ważny dokument, którego nazwę przytoczę w  oryginal-

nym jego zapisie, aby przenieść się do czasów tak nam

odległych: „ Inwentarz Zamku, Cerkwie, Armaty, srebra,

szat, obicia, Zbroy, Skarbu Przywileiów i  wszelkiej rucho-

mości pozostałej po Mikołaju Sapieże Wjodzie Witebskim.

Także Inwentarz Miasta y wlości KODENSKIEJ spisany 1 599.

Jako najpredzej spisany y sporządzony Roku 1 599 Miesią-

ca Decembra d. 1 7” . Ten dokument jest spisem z  natury,

inwentaryzacją tego, co pozostawił po sobie swojemu

następcy – czwartemu właścicielowi Kodnia Mikołajowi

Piusowi Sapieże, zmarły trzeci właściciel. Dokument składa

się z  33 arkuszy i  zawiera w  sobie opis budowli znajdują-

cych się w  zamku kodeńskim, spis znajdującego się w  nich

wyposażenia, a  także opis Miasta Kodnia z  jego ulicami,

zaściankami, ogrodami za Bugiem, mieszkańcami oraz sze-

rokościami ich działek – link do całego dokumentu, znaj-

dującego się w  Archiwum Narodowym w  Krakowie, zain-

teresowani czytelnicy znajdą pod tekstem. Zamek Jan Sa-

pieha ulokował pomiędzy rzeką Kodeńką – dzisiejszą Kała-

manką, przechodzącą w  szerokie rozlewisko wpadające

do Bugu, rzeką Bug i  od południa – mokradłami.

Jak czytamy w  inwentarzu wjazd na Zamek prowa-

dził przez groblę i  most (zwodzony) oraz wieżę z  wrotami

krytą gontem. Za wieżą na prawo były 2 kamieniczki do

zamieszkania, z  drzwiami i  okiennicami drewnianymi kryte

gontem. Pierwsza zawierała w  sobie siedem sklepów (izb)

usytuowanych na dwóch poziomach oraz piwnice, zaś

druga kamieniczka została wybudowana na starym za-

mczysku i  posiadała dwie izby oraz pod nimi dużą piwni-

cę „na schowanie różnych rzeczy”. Część starego

zamczyska nie nadawała się do zamieszkania i  służyła do

przechowywania drewna na opał. Wszystkie izby posia-

dały piece i  sprawne kominy, zaś okna posiadały błony

przepuszczające światło (odpowiednio spreparowane

pęcherze zwierząt) , a   bardziej reprezentacyjne izby szkla-

ne szyby. Nie sposób opisać w  tak krótkim artykule boga-

tego wyposażenia zamku, ale jak czytamy w  Inwentarzu

były i  zastawy srebrne, i   kil imy oraz obrazy na ścianach,

bardzo bogate szaty, a   piwniczka zawierała cały zestaw

szlachetnych trunków. Na zdjęciu obok widzimy kolejne

etapy budowy i  rozbudowy zamku, do obrysu zachowa-

nego do czasów współczesnych.

Następną pozycją w  Inwentarzu jest cerkiew muro-

wana, a „przy niej sklep na schowanie rzeczy abo skarb-

ca” – dzisiejsza zakrystia. Drzwi cerkiewne blachą obite –

zachowały się do dzisiaj w  swoim pierwotnym kształcie.

Dzwonnica drewniana na wale z  trzema dzwonami. In-

wentarz wyposażenia cerkwi jest spisany cyrylicą i  stanowi

oddzielny dokument. Do obrony zamku służyły przecho-

wywane w  zbrojowni rzędy dla koni, siodła, zbroje a  także

2 małe działka spiżowe i  moździerzyk niewielki, oraz rusz-

nic starych 34. W  kasie zamku znajdowało się czerwonych

złotych w  złocie 1 090 i  potrójnymi polskimi kop 254. Od

strony Bugu stała łaźnia biała z  piecem z  wbudowanym

kotłem, oraz pomieszczeniem zwanym świetl icą. Obok

łaźni znajdował się budynek browaru z  4 kadziami do wa-

Fragment Mapy Dóbr Kodeńskich z  roku 1 860.
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W nawiązaniu do Jarmarku Sapieżyńskiego. . .

rzeni piwa oraz kwaśniki do produkcji miodu pitnego,

a   także pomieszczenie do przechowywania cebuli. Na

terenie zamku była też piekarnia z  białą izbą, do przygo-

towywania wypieków i  piecem. W  stajni zaś znajdowało

się 8 koni i   jedna klacz. W  oboźni – wozowni 1 kareta, ry-

dwan, wozów „skarbnych” – zapewne do przewozów to-

warów – 3 i  kolaska spiżem okuta. Wszystkie budynki

pokryte gontami. Widzimy więc, że zamek był dobrze

uposażony w  infrastrukturę niezbędną do wygodnego za-

mieszkiwania Sapiehów.

Dzisiaj możemy powiedzieć, że posiadali obwaro-

wany pałac z  dużym salonem i  l icznymi sypialniami oraz

dobrze zaopatrzoną piwniczką, prywatną kaplicę, saunę,

piekarnię, browar, magazyn broni, stajnię i  garaż dla po-

jazdów. Jak wyglądało ich życie codzienne możemy do-

wiedzieć się z  l icznych książek poświęconych temu

tematowi. Istotnym elementem Inwentarza jest wykaza-

nie dochodu wpływającego do kasy zamku od miesz-

czan Miasta Kodnia. Wykaz jest sporządzony ulicami

z  nazwiskami lub tylko imionami i  wykonywanym zawo-

dem ich mieszkańców z  podaną szerokością działki od

strony ulicy w  prętach. 1 pręt miary staropolskiej wynosił

4,46metra, a   podatek wynosił od  3 do 6 groszy od pręta,

w  zależności od atrakcyjności działki. Wymienione w  In-

wentarzu ulice to: Rynek, ul. Brzeska – dzisiaj 1 -go Maja, ul.

Kodeńska – dzisiaj Sławatycka, ul. Sucha, ul. z  Rynku do

folwarków, uliczka do browarów. Z  nazwisk wymienionych

w  spisie dzisiaj w  Kodniu występuje tylko nazwisko Piskorz,

Rychlik, Żuk. Na pewno w  Kodniu mieszka więcej potom-

ków naszych przodków z  XVI wieku, którzy ukryci są tylko

pod imieniem i  wykonywanym zawodem. Zwrócę tylko

uwagę, że takie zawody jak szewc, rymarz czy kowal były

dziedziczone w  rodzinie przez kolejne pokolenia. Mój dzia-

dek jeszcze posiadał przydomek Smolanka z  tego powo-

du, że jego praprzodkowie przybyli do Kodnia z  Janem

Sapiehą, który nabywając Kodeń sprzedał swoje dobra

w  Smoleńsku zabierając do Kodnia swoich poddanych.

Ostatnią pozycją Inwentarza jest opisanie pozosta-

łych obiektów należących do Sapiehów. Na środku rynku

stoi nowo wybudowany kościół drewniany Św. Anny,

z  zakrystią fundacji Mikołaja Sapiehy. Przy samym kościele

wieża z  zegarem, nowy cmentarz ogrodzony balami

i   dzwonnica z  dwoma dzwonami. Na ulicy Brzeskiej stary

kościół drewniany Św. Ducha fundacji Jana Sapiehy,

obok niego spichrz na zboże – dzisiaj teren parkingu na-

przeciw szkoły. Na ulicy Kodeńskiej stoi szopa żupna,

gdzie wcześniej sól warzono, następnie słodownia, sad

i  cerkiew unicka Św. Michała. Przy końcu ulicy Kodeńskiej

szopy cegielni, a   w  nich 1 0 000 gotowej cegły – dzisiaj róg

ul. Sławatyckiej i   drogi na Polemce. Jak więc widzimy Sa-

piehowie potrafil i zadbać o  dochody na swoje utrzyma-

nie łącznie z  dochodami z  okolicznych folwarków.

Źródło:

AGAD w  Warszawie – fragment mapy z  1 860 roku.

Archiwum Narodowe w  Krakowie, sygnatura AMCH 951 – Inwen-

tarz z  1 599 roku.

Link do strony: https://www. szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-

/jednostka/1 3461 684?_Jednostka_delta=20&_Jednostka_rese-

tCur=false&_Jednostka_cur=21 &_Jednostka_id_jednostki-

=1 3461 684.

Tablica informacyjna na odbudowanych w  latach 70-tych ruinach zamku.

Zamek Sapiehów, 1 891 r. , fot. F. Gierbaczewski
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PODLASKIE LATO Z FOLKLOREM
tekst: Beata Kupryś, zdjęcia: Adam Purc

Dnia 22 sierpnia br. na Błoniach Kodeńskich
odbyła się ważna uroczystość o  charakterze
kulturalnym pn. Podlaskie Lato z  Folklorem,
która zgromadziła tłumy gości i  była wyrazem
poczucia tożsamości, przynależności do ludo-
wości, która jest nieodłączną częścią życia
każdego człowieka.

Organizatorem Podlaskiego Lata z  Folklorem
było Towarzystwo Przyjaciół Kodnia, a   projekt sfi-
nansowano z  Europejskiego Funduszu Rolnego Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obejmował on
występy zespołów folklorystycznych, a   gwiazami
wieczoru były: Zespół Pieśni i   Tańca Śląsk oraz Re-
prezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.
Towarzystwo Przyjaciół Kodnia jest w  tym roku orga-
nizatorem Podlaskiego Lata z  Folklorem(…) Nie
udało się z  powodu pandemii zorganizować tej im-
prezy w  ubiegłym roku. To część folklorystyczna
i  kulturalna (…) a  w  ramach projektu Podlaskie Lato
z  Folklorem występują zespoły ludowe, artystyczne,
wśród nich perły spotkania Zespół Pieśni i  Tańca
Śląsk im. Stanisława Hadyny oraz Reprezentacyjny
Zespół Artystyczny Wojska Polskiego – mówił prezes
Towarzystwa Jacek Malarski. Jestem przede wszyst-
kim zbudowany frekwencją (…) przybyło dużo ludzi.
Przyznam, że cel został spełniony – nie tylko folklor,
ale i  szeroko pojęta kultura, która zagościła na Ko-
deńskich Błoniach (…) Byłoby dobrze, gdyby orga-
nizowanie takich spotkań odbywało się w  takim
wymiarze. Ten sposób promowania kultury jest bar-
dzo ważny, żeby nie była tylko ludyczna, ale przez
duże „K” i  to się wpisuje w  całą otoczkę tego wyda-
rzenia…

W  ramach programu uczestnicy spotkania
mieli sposobność podziwiać występ następujących
zespołów: Kresowiak z  Woli Uhruskiej, Zespół Śpie-
waczy Jarzębina z  Zabłocia, Perły Życia z  Kodnia
i  Włodawiacy z  Włodawy.
Zespół Kresowiak z  Woli Uhruskiej kultywuje polskie tra-
dycje narodowe i  folklor wszystkich krajów słowiań-
skich. Wychowuje dzieci i  młodzież szkolną w  duchu
miłości folkloru i  kultury narodowej. Rozbudza wrażli-
wość na wszelkie przejawy estetyki muzyki i  słowa.
Zespół Perły Życia ze Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w  Kodniu bardzo chętnie angażuje się
w  różnorodne przedsięwzięcia o  charakterze arty-
styczno – kulturalnym. W  ostatnich latach prezento-
wali się na terenie powiatu bialskiego, woj.

lubelskiego  m.in. podczas Europejskich Dni Dzie-
dzictwa w  Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskie-
go w  Romanowie, wystawiali etiudę pt. „M iłosierny
Samarytanin” w  Białej Podlaskiej, spektakl teatralny
„Chata za wsią” na Przeglądzie Teatrów w  Świecie
Niepełności w  Kodniu, układ taneczny „ Z  cygań-
skiego istnienia” na Międzynarodowych Spotka-
niach Artystów Nieprzetartego Szlaku w  Lublinie
oraz „Ederlezi – bałkańskie święto wiosny” na Wio-
sennym Przeglądzie Piosenki w  Świdniku. Podczas

Zespół Kresowiak

Zespół Jarzębina

Zespół Perły Życia
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Podlaskiego Lata z  Folklorem Perły Życia przedsta-
wiły etiudę muzyczno – taneczną pt. „Dary świata” .
Ta prezentacja stała się próbą wyeksponowania
emocji i   zainteresowań niepełnosprawnych – jak
najpiękniejszego ukazania „ siebie” .
Z  kolei Zespół Śpiewaczy Jarzębina z  Zabłocia wy-
stąpił na spotkaniu w  jubileuszowym repertuarze
z  okazji trzydziestolecia działalności artystycznej, za-
chwycając obecnych niepowtarzalnym śpiewem
z  serca i  nawiązującym wprost do tradycji nadbu-
żańskiej ziemi.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska
Polskiego stanowił piękną ozdobę tegorocznej uro-

czystości folklorystycznej. Jego głównym celem jest
kultywowanie tradycji narodowych i  chwały oręża
polskiego poprzez różnorodne środki wyrazu arty-
stycznego: muzykę, taniec, śpiew oraz słowo. Pre-
zentowane widowiska artystyczne, koncerty
i  przedstawienia widzowie, tak w  kraju jak i  poza jego
granicami, przyjmują z  aplauzem, ceniąc profesjo-
nalizm i  elegancję artystów. Obecni na Podlaskim
Lecie z  Folklorem mogli potwierdzić wysoki poziom
ich twórczości.

Zespół Pieśni i   Tańca Śląsk im. Stanisława Ha-
dyny olśnił i   zachwycił uczestników Podlaskiego La-
ta z  Folklorem. Bogactwo repertuaru, l iczne
nagrody, a   przede wszystkim około dwieście co-
rocznie dawanych koncertów – stanowią najpięk-
niejszy dowód dążenia Zespołu do najwyższej
maestrii i   perfekcji. Można było osobiście się o  tym
przekonać! Aktywność artystyczna członków uka-
zuje, że jest to ich pasja i  sposób na życie. Zasłużyli
sobie na miano ambasadora polskiej kultury oraz
propagatora jej ludowego wymiaru.

Jestem zaskoczony bo frekwencja dopisała
tym bardziej (…) że dla każdego było coś z  czego
mógł skorzystać – z  widocznym zadowoleniem
opowiadał wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć. Jestem
zadowolony i  zaskoczony (…) że goszczą u  nas takie
wyjątkowe zespoły jak Reprezentacyjny Zespół Arty-
styczny Wojska Polskiego czy Zespół Śląsk (…) Duża
to zasługa pracowników i  pomysłodawców (…) Tu-
taj muszę oddać cześć i  honor Mariuszowi Zańko
i  Piotrowi Skolimowskiemu, bo to oni głównie za tym
stoją, dziękuję Jackowi Malarskiemu(…) pracowni-
kom Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, któ-
rzy tutaj obsługują (…) bo inaczej nie dałoby się
tego zrobić. Kiedy włodarz Gminy potrafi docenić
wysiłki oraz starania współpracującej z  nim kadry,
kiedy można dostrzec jaką odczuwa satysfakcję, za-
sługuje to na uznanie i  szacunek.

Przyjaciel kodeńskiego Towarzystwa dyrektor
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i  Turystyki
w  Kodniu Piotr Skolimowski stwierdził, że dzięki pro-
jektowi Towarzystwa Przyjaciół Kodnia na Podla-
skim Lecie z  Folklorem została zapewniona cała
obsługa techniczna, wynajem sceny, oświetlenie,
nagłośnienia, promocja, plakaty itp. i   punkt kulmi-
nacyjny: występ Zespołu Pieśni i   Tańca Śląsk.

Bardzo chętnie o  swoich spostrzeżeniach na
temat imprezy powiedział Stanisław Panasiuk –
wiceprzewodniczący Rady Gminy Kodeń: Tak jak
słychać, rozmawiałem z  ludźmi, są zadowoleni z  or-
ganizacji (…) zrobione jest wszystko bardzo mądrze

Zespół Kresowiak

Zespół Włodawiacy

Zespół Jarzębina
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(…) sprawnie zorganizowane, jest miło (…) bardzo
jesteśmy zadowoleni z  organizatorów, ze tak to do-
prowadzili do rozświetlenia naszej gminy na rejony
naszej Polski (…) widziałem osoby z  różnych stron
(…) że u  nas w  gminie takie coś się dzieje (…) ludzie
poznają gdzie ten Kodeń, nie na końcu świata,
a  przy granicy unijnej i  bardzo z  tego jesteśmy zado-
woleni (…) będziemy popierali, aby dalej to wszyst-
ko odbywało się. Następnie przyznał: program jest
bardzo dobrany – zespoły z  naszej gminy i  sąsied-
nich gmin, powiatów, a  takie (…) jak Zespół Wojska
Polskiego czy Zespół Śląsk (…) nikt się tego nie spodzie-
wał i  może ludzie myśleli, że to pogłoski (…) że Śląsk
przyjechał do naszej gminy (…) takiej małej. Jesteśmy
z  tego bardzo dumni i  bardzo wdzięczni, bo na pewno
są ludzie, ze jeszcze tylko widzieli zespół Śląsk czy Re-
prezentacyjny Zespól Wojska Polskiego w  telewizji. Nikt
nie marzył i  nie myślał, że (…) będzie to w  Kodniu. Na
koniec przyznał: Jestem zachwycony i  będę (…) dalej
popierał jak niepełnosprawni przedstawiają, tańczą, to
jest tak miło popatrzeć na to, że ich serca się po prostu
radują, że w  tym momencie są bardzo szczęśliwi (…)
i  może nawet zapominają o  swojej niepełnosprawno-
ści (…) i  tak po twarzach widać to ich zadowolenie
i  naprawdę to jest szlachetne (…) Chciałbym, aby
wszystkie gminy i  ośrodki w  całej Polsce tak ich wspie-
rali, organizowali (…) bo ci ludzie są naprawdę szczęśli-
wi przynajmniej w  tym dniu.

Wśród obecnych gości na Podlaskim Lecie
z  Folklorem znalazła się Iwona Blicharz, która na co
dzień świadczy usługi fryzjerskie w  miejscowości Pisz-
czac. Korzystają z  nich również niektórzy członkowie
zespołu Perły Życia z  Kodnia. Bardzo podoba mi się
ta impreza! Wszyscy się spotykają i  integrują. Dbamy
o  zachowanie historii i  tradycji, a  to jest ważne! – po-
wiedziała. Dała też wyraz swojej aprobaty dla
uczestników zespołu: Wyglądają rewelacyjnie i  zaraz
będę je oglądać! Taka akceptacja jest bardzo po-
trzebna osobom z  niepełnosprawnościami, tym bar-
dziej, że była wypowiedziana w  ich obecności.

Ucichł śpiew płynący z  głębi serc, przygasł
kwiat letniego, rodzimego folkloru, ustały dźwięki
dawnej muzyki, która otworzyła ludzkie serca na
piękno i  dobro. Przeminęły jak nieubłagalny upływ
czasu, ale wrażenie, jakie po sobie zostawiły na za-
wsze pozostanie w  pamięci wielu uczestników tej
niezwykłej uroczystości. Może uświadomi, że najważ-
niejsze w  życiu każdego człowieka są relacje z  inny-
mi. To one kształtują naszą wrażliwość, poczucie
bycia akceptowanym, dostrzeganym i  potrzebnym.
Tym bardziej, że przepaść izolacji społecznej i  ograni-

czenie poczucia wewnętrznej wolności rozdzieliła
nas w  ciągu ostatniego roku. Spowodowała frustra-
cje, odrętwienie, nasilenie separacji, odłączenia,
wyobcowania, pustki… Całe szczęście, że dane
nam było odczuwać radość z  dawania i  przeby-
wania pośród pięknej natury. Chcieliśmy rozpamię-
tywać przeszłość i  odkrywać siebie pośród tego, co
powinno łączyć ludzi: muzyki towarzyszącej nam od
dni narodzin, muzyki łagodzącej obyczaje, rozczu-
lającej nasze wnętrza, niosącej radość życia póki
jeszcze trwa…

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
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WSPOMNIENIE
O ALEKSANDRZE URBAŃSKIM

tekst: oprac. Katarzyna Stawicka / Ewa Rafałko (GCKSiT) , zdjęcia: Tadeusz Krawczyk

O Kierowniku Urbańskim, jego pracy i aresztowaniu z Leokadią Olichwer i Olgą Mieleszczuk rozmawiał
Tadeusz Krawczyk.

> Pani Leokadio, była pani uczennicą szkoły,
w  której kierownikiem w  latach 1 935-38 był Alek-
sander Urbański. Proszę powiedzieć, kiedy poznała
Pani nowego kierownika?

Poznałam od razu, bo zmienił wszystko
w  szkole. Zaprowadził porządek, było więcej na-
uczycieli, nauczył nas uczniów okazywać szacunek
dla nauczycieli, księży i  pracowników szkoły.
> Jak wyglądała nauka w  czasie wojny? Co się
działo w  szkole?

Jurgen zrobił miejsca na boisku przed szkołą,
gdzie każda klasa ustawiała się na swoim miejscu
i  śpiewała oraz meldowała się na apelu porannym
przed rozpoczęciem lekcji.
> Kiedy podzielono uczniów na polskich i  prawo-
sławnych? Co było tego przyczyną?

Podzielono nas w  momencie wybuchu wojny.
Nie wiem co było tego powodem. Ja chodziłam
do szkoły polskiej i   w  takiej uczyłam się przez 6 lat.
> Czy pamięta Pani gdzie mieszkał p. Gogolewski?
Gogolewski mieszkał tam, gdzie obecnie mieszka
Świątkowski, po Mieleszczuku.
> A  gdzie mieszkali Państwo Urbańscy?

Nie pamiętam, gdzie na początku się zatrzy-
mali. Pamiętam jak mieszkali w  szkole.
> Czy zdarzyło się Pani być w  mieszkaniu Państwa
Urbańskich?

Tak, byłam tam wiele razy.
> Pamięta Pani jak ono wyglądało? Czy to prawda,
że do jednej klasy drzwi zostały zamurowane i  na
korytarzu urządzili sobie kuchnię?

Drzwi nie było wcale. Był przegrodzony kory-
tarz, który zajmowali Urbańscy, a   dalej była umy-
walka. Nie było przejścia na korytarz do klas z  ich
mieszkania.
> Wiemy, że Aleksander Urbański uczył się gry na
skrzypcach. Czy podczas nauki muzyki grał na nich?

Nie, nie grał na żadnym instrumencie.
> Czy Kierownik Urbański był lubiany przez miesz-
kańców Zabłocia?

Nie przez wszystkich, najbardziej przez tych,
co mieli inne poglądy niż on sam.
> A  jakie zmiany wprowadził w  szkole?

Sprawdzał uczniów pod względem higieny
osobistej. Chciał by uczniowie wyglądali w  szkole

czysto i  schludnie, by mieli odpowiednie kapcie do
chodzenia po szkole. Nikt z  uczniów nie miał dodat-
kowych par butów. Dla mnie ojciec uszył takie cho-
daki i   jako jedyna miałam buty, o  których mówił
Kierownik. Wszyscy chodzil i w  kozakach i  bywały sy-
tuacje, że cała moja klasa klęczała za brak kapci,
a   ja jedna stałam.
> To chyba było spowodowane tym, że podłogi
w  szkole były ropowane?

Tak, ropowane.
> Wróćmy jeszcze na chwilę do podziału uczniów
na polskich i  prawosławnych. Czy rzeczywiście na
pierwszym piętrze uczyli się tylko prawosławni?

Początkowo uczyli się wszyscy razem. Podział
dopiero zrobil i N iemcy. Jak było jakieś święto naro-
dowe, to prawosławni szl i z  panią Gogolewską do
cerkwi, a   Urbańska szła z  nami na modlitwę do ka-
plicy.
> A  czy chór składał się tylko z  polskich dzieci, czy
także z  prawosławnych?

Tu nie było podziału. Kto miał jaki głos takim
śpiewał.
> Rodzice tych dzieci nie byli przeciwni, że chodzą
na chór?

Nie.

Leokadia Olichwer – uczennica Szkoły w Zabłociu
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> Jaki był stosunek Urbańskiego do dzieci? Czy sto-
sował dyscyplinę, czy tylko słownie pouczał?

Był bardzo dobry. Najpierw tłumaczył, mówił
i   trzeba było się do tego dostosować. Jeśl i ktoś np.:
obrażał księdza katolickiego, był prowadzony do
gabinetu kierownika na rozmowę. Kiedy taki uczeń
wracał z  takie rozmowy miał zaczerwienione oczy,
ale nie wiem czy stosował kary fizyczne. Wszystko
odbywało się u   niego w  gabinecie.
> Czy pamięta Pani jakieś koleżanki i  kolegów
z  klasy?

Mieleszczukowa siedziała ze mną w  ławce
i  razem prowadziłyśmy spółdzielnię uczniowską. Pa-
miętam jeszcze Marię Walczuk.
> Co może Pani powiedzieć o  żonie Urbańskiego –
Marii?

Była przychylna dla dzieci, jednak nie taka
dobra, jak Urbański. Zachowywała dystans do ludzi.
Prawie nikogo nie znała, nie rozmawiała z  nikim,
chyba że w  sprawach służbowych.
> Urbańscy mieli dwóch synów. Kto się nimi opieko-
wał?

Siostra Marii – Jadwiga. Przeprowadziła się do
Zabłocia po narodzinach drugiego ich syna – Leszka.
> A  czy wie Pani gdzie był on ochrzczony? W  doku-
mentach z  Zabłocia i  z  Kodnia nie ma o  tym ani
słowa.

Wydaje mi się, że w  Warszawie, bo tutaj nic
nie było o  tym słychać.
> Czy pamięta Pani jak aresztowali Urbańskiego?
Już wtedy nie chodziła Pani do szkoły, ale chyba
było o  tym głośno?

Tak, było głośno, bo aresztowali jego raz, wy-
puścil i, potem aresztowali drugi raz. Widziałam go
jak siedział pod naszą chatą. Potem aresztowali
trzeci raz i  już nie wypuścil i.

> W  Szostakach? Była tam jakaś wacha? (Punkt
graniczny niemiecki, który był tam do 1 941 r. )

Tak, to było w  naszym domu. To była duża
chata, gdzie mieszkaliśmy my i  brat ojca - Marian.
> Pamięta Pani jeszcze jakieś osoby, które areszto-
wali na tej Waszej wasze?

Nie, nie pamiętam.
> W  tym samym czasie był też aresztowany wójt
z  Zabłocia – Teodor Szczur. Widziała go Pani w  tym
areszcie?

To był mój wujek. Ale jego aresztowali już wte-
dy, kiedy mieli swoja wachę. Też w  Szostakach, tam
gdzie teraz mieszkają Wiaki.
> Proszę powiedzieć jak wojna wpłynęła na społe-
czeństwo Zabłocia? Co tu się zmieniło? Słyszałem,
że sytuacja bardzo się zaogniła. Z  jakiego powodu?

Różnica była taka, że Niemcy obiecali wol-
ność Ukraińcom, a  Polaków mieli zniszczyć.
> Czyli Niemcy nastawiali policję ukraińską prze-
ciwko Polakom?

Tak, policja ukraińska była tutaj. I   to oni byli
powodem skłócenia ludzi.
> Chciałbym teraz spytać o  wójta, który nazywany
był „Łastoczka”. Wójtem był w  czasie wojny. Czy
pamięta go Pani? Jak się naprawdę nazywał?

Pamiętam, był taki. Nie był stąd, a   nazwiska
jego nikt nie znał. Każdy mówił o  nim „Łastoczka”.
> Przenieśmy się do roku 1 947, kiedy miały miejsce
wywiezienia ludzi z  Zabłocia. Dlaczego wywiezione
zostały tylko niektóre osoby? Co było powodem
podziału?

Zostawiali tych, co służyli w  wojsku polskim,
a   także rodziny tych, których ojciec lub syn służył
w  wojsku. Nie miało znaczenia, czy ktoś miał kartę
ukraińską, czy białoruską.

Uczniowie Szkoły w Zabłociu – Antoni Łuciuk i Jadwiga Goławska
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> Po wojnie wójtem Zabłocia był Franciszek Smorą-
giewicz. Czy to jakaś rodzina tego Franciszka Smo-
rągiewicza, którego dzieci uczyłem?

Tak, to jego ojciec.
> Czyli ojciec i  syn mieli na imię Franciszek?

Tak.
> Czy wie Pani coś na temat związany z  Wójtem
Smorągiewiczem, który uparł się by wywieźć z  Za-
błocia Jana i  Olgę Mieleszczuków?

Wywieziono wówczas całą rodzinę, a   Olga
z  Jankiem została. Ale czemu akurat ona została to
nie wiem.
> Tu mogę przytoczyć Pani słowa Olgi Mieleszczuk,
która mówiła o  tym, że jej nie wywieźli, gdyż miała
dowód białoruski. Marcin Romanowicz, który wy-
konywał rozkazy wojska i  wywoził ludzi, już miał
pakować na wóz wszystkie rzeczy Mieleszczuków,
jednak dowódca pozwolił im zostać w  Zabłociu.
Kończąc chciałbym jeszcze spytać o  jedną rzecz.
Józef Piłsudski zmarł 1 2 maja 1 935 r. Czy pamięta
Pani w  jaki sposób obchodzono jego urodziny czy
imieniny? Jak zareagowano na jego śmierć?

Wówczas było już radio z  głośnikiem w  szkole.
Siedzieliśmy w  świetl icy i  słuchaliśmy Mszy św. z  ko-
ścioła. Kierownik nakazał, aby na znak żałoby nosić
na ramieniu czarną wstążkę, lub inny kawałek czar-
nego materiału.
> Piłsudski zmarł 1 2 maja 1 935 r. Na kilka miesięcy
przed jego śmiercią szkoła w  Zabłociu otrzymała
jego imię. Pamięta Pani tą uroczystość?

Mówiło się o  tym w  szkole, i   nauczyciele mó-
wil i, ale żadnej uroczystości nie było. Największa
uroczystość była 1 1 l istopada. Wówczas były audy-
cje patriotyczne, śpiewaliśmy pieśni. Uczniowie
śpiewali „ Legiony” .
> Dziękuję za rozmowę. Na koniec proszę jeszcze
o  zaśpiewanie jednej z  pieśni o  Marszałku Piłsud-
skim.
Jedzie, jedzie na kasztance
Siwy strzelca strój.
Hej, hej, komendancie,
M iły wodzu mój!
Gdzie szabelka twa ze stali?
Przecież idziem w  bój,
Hej, hej, komendancie,
M iły wodzu mój!
Gdzie twój mundur jeneralski,
Złotem naszywany?
Hej, hej, komendancie,
Wodzu kochany!

Zabłocie, 1 7. 01 . 2021 r.

> Pani Olgo, była Pani uczennicą Szkoły w  Zabłociu
w  okresie, kiedy jej Kierownikiem był p. Urbański.
Zacznijmy zatem naszą rozmowę od sierpnia 1 935
r., kiedy to p. Gogolewski został odsunięty z  funkcji
kierownika, a  jego miejsce zajął Aleksander
Urbański. Jak Pani to wspomina – bo chyba cho-
dziła już Pani do szkoły? Dlaczego Pani zdaniem
nastąpiła taka zmiana?

Tak, chodziłam do szkoły 4 lata, kiedy p.
Urbański był kierownikiem. Było to w  latach 1 935-39.
P. Gogolewski był już starszym człowiekiem, trudniej
mu było zapanować nad porządkiem w  klasie,
uczniowie rozrabiali i   nie słuchali się go.
> A  czy w  trakcie wojny chodziła Pani do nowej
szkoły?

Tak, jednak w  szkole był podział. Ja się uczy-
łam na górze, a   na dole uczyły się polskie dzieci.
> Jak wyglądały początki pracy p. Urbańskiego
w  Zabłociu? Czym dał się poznać?

Pan Urbański zaczął robić porządki wokół
szkoły. Wiadomo, po budowie było tam wciąż dużo
niepotrzebnych śmieci. Uporządkował toalety, wy-
budował sionki, żeby nie chodzić na około. Był sta-
nowczy i  energiczny. Zajmował się chórem, grał na
skrzypcach i  przesłuchiwał uczniów, którzy chcieli
śpiewać w  chórze.
> Czy był lubiany przez miejscową ludność prawo-
sławną?

Nie bardzo. W  szkole były ropowane podłogi
i   trzeba było chodzić w  kapciach, aby móc wejść
na górę. Dzieci na dole chodziły w  butach.
> A  czy dzieci go lubiły?

Dzieci tak. Brały udział wraz z  chórem na róż-
nych uroczystościach, były występy i  choinki. Na-
wet mieszkańcy Zabłocia schodzil i się do szkoły,
żeby obejrzeć przedstawienia. Często stali na kory-
tarzu, gdyż w  świetl icy nie było już miejsca.

Olga Mieleszczuk – uczennica Szkoły w Zabłociu

Wspomnienie o Aleksandrze Urbańskim
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Wspomnienie o Aleksandrze Urbańskim

> Czy w  tych czasach był już dom kultury w  Zabłociu?
Nie, nie było. Wszystkie uroczystości odbywały się
w  szkole.
> Dom kultury pobudowano w  1 971 lub 72 roku?

Mojemu mężowi udało się wykorzystać fun-
dament, który ludzie z  Lublina kazali rozebrać i  uda-
ło się zbudować dom kultury.
> Proszę mi powiedzieć, jakie podejście miał pan
Urbański do dzieci?

Był bardzo dobry dla dzieci, lubiły go i  szanowały.
> A  jakich przedmiotów uczył poza prowadzeniem
chóru?

Niestety nie pamiętam. Uczył starsze klasy.
> Kogo Pani pamięta ze swoich koleżanek i  kole-
gów z  klasy?

Wiekszość koleżanek miałam z  Zabłocia, z  Szo-
stak była Leokadia Olichwer (z  domu Mieleszczuk) ,
a   z  Krzywowólki Antoni Łuciuk.
> Gdzie mieszkali na początku państwo Urbańscy?

Zarząd Gminy dał Urbańskim mieszkanie w  szkole.
> Od 1 listopada 1 938 r. pani Urbańska przejęła kie-
rownictwo w  szkole. Jaką była osobą?

Była bardzo dumną osobą, chciała się wyróż-
niać wśród społeczeństwa, wszystko trzymała dys-
cyplinarnie.
> Czy to prawda, że mieszkała z  nią jej siostra?

Tak, pilnowała jej dzieci – Janusza i  Leszka. Le-
szek urodził się w  Zabłociu.
> Czy pod nieobecność pana Urbańskiego jego
małżonka prowadziła jakieś lekcje, czy było tylko
tajne nauczanie?

Po tym jak Niemcy podzielil i dzieci, Urbańskie-
go aresztowali i   zabrali z  Zabłocia, jego żona zosta-

ła kierowniczką i  przyjeżdżał nauczyciel z  Hrubie-
szowa.
> Z  jaką reakcją mieszkańców spotkało się aresz-
towanie Urbańskiego? Dlaczego do tego doszło?

Było bardzo głośno na ten temat. Każdy się
zastanawiał, za co został aresztowany. Choć nie
mam pewności, wydaje mi się, że nieporozumienia
powstały przez to, co przedstawiał chór. Niektórym
ludziom,   m.in.: Wójtowi Łastoczce, nie podobały się
niektóre przedstawienia. Łastoczka nawet mówił do
mojego teścia: „M ieleszczuk, nie bierz ukraińskiego
dowodu, bo na tym ludzie ucierpią. Jak nie możesz
wziąć polskiego, to bierz białoruski. ” Jak ktoś był
prawosławny i  miał polski dowód, to zaraz na gło-
wie miał rewizję. Jak ktoś zabił prosiaka, to zaraz
wszystko mu zabierali. Mój teść woził wójta wszę-
dzie, gdzie tylko rozkazał. Później wójtem był Smo-
rągiewicz. Kiedy dowiedział się, że ja z  teściem
handlowałam w  sklepie, podstępem próbował wy-
wieźć i  nas i   chciał, żebym oddała klucze od sklepu
do Gminy. Podjechał wtedy Romanowicz koniem,
zapakował nasz kufer na wóz i  wtedy mój mąż po-
szedł do porucznika i  zapytał:
– Kogo wywożą poruczniku?
– Ukraińców. – odpowiedział.
– Dlaczego jestem na liście, skoro mam białoruski
dowód?
– To decyzja wójta .
Ale nie zostaliśmy wywiezieni, porucznik pozwolił
nam zostać.
> Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.

Zabłocie, 09. 09. 2020 r.

Jedna z niewielu zachowanych pamiątek po Aleksamdrze
Urbańskim. Legitymacja Urbańskiego z czasów, kiedy był
uczniem Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Mę-
skiego w Leśnej Podlaskiej.

Tablica upamiętniająca Aleksamdra Urbańskiego w Za-
błociu.
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fot. 1
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fot. 3

fot. 4

fot. 5
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Fotorelacja z Jarmarku Sapieżyńskiego: fot. 1 – Jan Sapieha przekazuje władzę Wójtowi Gminy; fot. 2 – przejście
korowodu na Błonia Kodeńskie; fot. 3 – zwycięzcy I Kodeńskiego Turnieju Łuczniczego o strzałę Sapiehy; fot. 4 i 5 –
Grupa Blizzard w kaskaderskich pokazach konnych i pokazach walk pieszych; fot. 6 – jedno ze stoisk z rękodziełem.
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