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KAROL WOJTYŁA
w  Kodniu

Pierwszy pobyt ówczesnego metropolity kra-
kowskiego kardynała Karola Wojtyły miał miejsce
dnia 22 VI 1 969 r. W  Kodniu właśnie odbywały się
centralne uroczystości, związane ze 1 50-leciem
diecezji siedleckiej. Na zaproszenie biskupa Jana
Mazura przybyli dwaj polscy kardynałowie: Stefan
Wyszyński, prymas Polski, i   Karol Wojtyła, metropoli-
ta krakowski.

Drugiej wielkiej uroczystości – obchodom 50
rocznicy powrotu Matki Bożej z  wygnania w  Czę-
stochowie – przewodniczył metropolita krakowski
Karol kardynał Wojtyła. Powiedział wówczas:
„Przed 50-cioma laty pierwszy biskup odnowionej
diecezji podlaskiej, w  odrodzonej Rzeczypospolitej,
sprowadził uroczyście Matkę Bożą Kodeńską na to
miejsce, z  którego została wygnana… ten powrót
oznaczał jedność – jedność Kościoła. Tę jedność
Ona sprawia. Taka jest tajemnica tego kodeńskie-
go obrazu, który miał za sobą dziwną przeszłość. ”
Słów tych słuchało około 70 tysięcy wiernych, du-
chowieństwo diecezjalne i  zakonne oraz 22 bisku-
pów z  kraju i  z  zagranicy. Kult Matki Bożej Kodeńskiej

Karol Wojtyła jako papież nigdy nie zago-
ścił w  progi kodeńskiego sanktuarium. Jed-
nak jako kardynał, a  zarazem metropolita
krakowski przebywał w  Kodniu dwukrotnie.

żródło: www.koden.com.pl

W  Kodniu znajdują się relikwie Świetego Jana Paw-
ła I I . W  Kościele pw. św. Ducha są wystawione relikwie
papieskiej sutanny (fot. 2) . Z  koleii w  Klasztorze Zakonu
Najświętszej Maryii Panny z  Góry Karmel w  Kodniu znajdu-
ją się relikwie I   rzędu (kropla krwi) (fot. 1 ) . Na Kalwarii Ko-
deńskiej obok Kościoła pw. św. Ducha od 2006 r. stoi
pomnik św. Jana Pawła I I (fot. 3) .

ciągle wzrastał i   w  odpowiedzi na prośby wiernych
zorganizowano drugą peregrynację przed 350
rocznicą przybycia obrazu do Kodnia. Tym razem
kopia cudownego obrazu odwiedziła wszystkie pa-
rafie i  kościoły diecezji. Uroczystość jubileuszowa
6 IX 1 981 r. pod patronatem pójźniejszego prymasa
Polski, a   wówczas arcybiskupa Józefa Glempa sta-
ła się olbrzymią manifestacją wiary i  miłości do
Matki Najświętszej – Królowej Podlasia.

Jako papież Jan Paweł I I nawiązał do tego
ostatniego wydarzenia w  1 999 roku, w  Siedlcach
podczas wizyty w  Polsce. Wówczas to powiedział:
„Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na tej
Mszy świętej, cały Lud Boży Podlasia… Odżywają
w  tej chwili w  moim sercu wspomnienia wcześniej-
szych spotkań z  Kościołem siedleckim, zwłaszcza
podczas obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski
w  1 966 roku oraz jubileuszu 1 50-lecia diecezji, kiedy
dane mi było sprawować Eucharystię w  sapieżyń-
skim Kodniu, u  stóp Matki Bożej Królowej Podlasia”.

fot. 1

fot. 2

fot. 3
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Z  ŻYCIA GMINY

Szanowni Państwo,

Za nami pierwszy kwartał 2020 r. Do czasu, gdy epidemia nie ograniczyła naszego życia
i  wykonywania obowiązków służbowych, korzystając ze sprzyjającej pogody wykonaliśmy na te-
renie gminy wiele prac porządkowych,   m. in . : oczyszczone zostało pobocze drogi na trasie Ol-
szanki-Leniuszki, wyrównano drogę gruntową w  Elżbiecinie, wycięto drzewa i  usunięto korzenie
z  działki przeznaczonej pod budowę wieży widokowej, wycięto drzewa w  Łęgach Okczyńskich,
Olszankach i  Dobromyślu. Pozyskane drewno będzie wykorzystane na opał.

W  ramach projektu „Rozwój infrastruktury usług społecznych w  gminie Kodeń” w  ostatnich
miesiącach trwają remonty dwóch budynków mieszkalnych Agronomówki w  Zabłociu i  Domu
Nauczyciela w  Kopytowie. Zakończona została budowa targowiska gminnego.

Upływający kwartał tego roku obfitował w  gminie Kodeń w  wiele imprez kulturalnych i  spor-
towych, z  których relacje zamieszczamy na łamach niniejszego numeru Wiadomości Kodeńskich.
Były to cyklicznie odbywające się wydarzenia: Przegląd Kolęd i  Zespołów Kolędniczych w  Kodniu,
Wieczór z  Kolędą w  Kostomłotach, Marsz na Kodeń, Bieg Tropem Wilczym, Bal Karnawałowy Se-
niorów w  Zabłociu, a  także zasługujący na uwagę zorganizowany po raz pierwszy Nadbużański
Przegląd Ludowej Poezji M iłosnej. Warto w  tym miejscu wspomnieć o  udziale uczniów ZPO w  Kod-
niu w  28 finale WOŚP. W  tym roku kodeńscy wolontariusze zebrali blisko 1 0  tys. zł.

Z  uwagi na ogłoszony w  dniu 1 3 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan za-
grożenia epidemicznego w  związku z  zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 diametralnej zmianie ule-
gło nasze codzienne życie. Jesteśmy zobligowani do dbania w  sposób szczególny o  zdrowie
swoje i  innych. Wiele się mówi o   zachowaniu higieny i  zasad postępowania w  przypadku poja-
wienia się u  nas symptomów choroby. Nie lekceważmy tych wytycznych!

M ieszkańcy Gminy Kodeń, apeluję do Państwa o  rozwagę i  zachowanie ostrożności!
Poniżej podaję listę pomocnych numerów telefonów:
- Stacja sanitarno-epidemiologiczna: 83 344 41 60 (w  godz. 7. 30-1 5. 00) ,
505 1 87 728, 51 3 096 756 (po  godz. 1 5. 00 i w dni wolne oraz święta)

- Najbliższy oddział zakaźny: 83 41 4 72 65
- Infolinia NFZ w  sprawie Koronawirusa: 800 1 90 590

Szanowni Państwo, przed nami Święta Wielkanocne. Nie będą to zwykłe święta. Najpraw-
dopodobniej nadal niewskazanym będzie opuszczanie miejsc zamieszkania, i  n ie spędzimy ich
tak jak zwykle z  rodziną. Istn ieje duże prawdopodobieństwo, że pojawią się kolejne ograniczenia
mające na celu opanowanie epidemii. Wykażmy się cierpliwością i  wyrozumiałością. To jest stan
przejściowy i  w  dużej mierze od nas samych zależy, jak długo potrwa.

Życzę Państwu wraz z  Przewodniczącą Rady Gminy – Barbarą Radecką, aby te święta upły-
nęły w spokojnej i miłej atmosferze. Życzymy zdrowia i pogody ducha oraz tego, by wiosenna
atmosfera napełniła nas siłą i pomogła przetrwać ten trudny okres.

Jerzy Troć Wójt Gminy Kodeń
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NA KODEŃ MARSZ!

Wejście do centrum Kodnia było bardzo wi-
dowiskowe i  głośne. Główne uroczystości odbyły się
przy głazie upamiętniającym miejsce bitwy. Przyby-
łych gości powitał Dyrektor ZPO w  Kodniu – Jacek
Malarski. Po odśpiewaniu hymnu Proboszcz Parafii
św. Anny – o.   Damian Dybała OMI – zmówił krótką
modlitwę za dusze zmarłych powstańców. Następ-
nie uczniowie ZPO odczytali apel pamięci: „Oby-
watele Kodnia, ojcowie i  matki, młodzież i  dzieci,
rodacy! Stajemy dzisiaj do apelu pamięci. W  1 57
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego chce-
my uczcić tych, którzy w  nocy z  22 na 23 stycznia
1 863 r. stoczyli zwycięską bitwę ze  stacjonującymi
w  naszym mieście wojskami rosyjskimi, a  następnie
aktywnie wspierali sprawę narodową na terenie
Podlasia i  Lubelszczyzny. (…) Chcemy dzisiaj w  spo-
sób szczególny pamiętać o  tych, których jedyną
majętnością była miłość do ojczyzny. A   wiara w  ich
zmartwychwstanie i  wolność największą cnotą. ”
Chwilę później nastąpił odczyt wszystkich nazwisk
wyrytych na tablicy pamiątkowego głazu. „Cześć
i  chwała bohaterom!” zabrzmiało na koniec.

Zebrani goście złożyli wieńce i  oddali cześć
poległym kodeńskim powstańcom. Obecny wśród
nich Wicewojewoda Lubelski – Robert Gmitruczuk –
przypomniał nam o  tym, jak ważny jest to dzień
w  historii naszej miejscowości: „ To wyjątkowa chwila
upamiętniająca wybuch bardzo znaczącego po-

21 stycznia 2020 r. po raz kolejny odbył się
Marsz na Kodeń! Liczna grupa mieszkań-
ców gminy Kodeń i  zaproszeni goście po-
konali drogę, jaką 1 57 lat temu przebyli
powstańcy styczniowi biorący udział w  Bi-
twie o  Kodeń.

wstania. Szczególnie tutaj w  Kodniu to powstanie
ma wyjątkowy wymiar, bo tylko w  pięciu miejscach
na terenie rozerwanej Rzeczypospolitej zryw tego
pamiętnego wieczora, nocy z  22 na 23 stycznia za-
kończył się sukcesem. ” Podziękował zebranym za
przybycie, za pamięć i  obchody tego święta. Prze-
mawiający chwilę później zastępca Wójta Gminy
Kodeń – Andrzej Krywicki – zwrócił nam uwagę na
to, jak ważną sprawą w  dzisiejszych czasach jest
patriotyzm i  wolność naszego kraju: „Naszym
szczęściem ogromnym jest to, że od wielu wielu lat
nie musimy brać za broń i  walczyć o  te ziemie. Dzi-
siaj musimy patrzeć na patriotyzm, jak na codzien-
ny obowiązek bycia dobrym obywatelem,
człowiekiem, który jest uczciwym wobec innych,
wobec państwa. I  to jest bardzo ważne, żeby da-
rzyć innych rodaków wielką empatią, by rozumieć
siebie nawzajem. ” Kończąc swoją przemowę p.
Krywicki podziękował organizatorom uroczystości:
Towarzystwu Przyjaciół Kodnia, ZPO w  Kodniu, pra-
cownikom Gminnego Centrum Kultury, Sportu i  Tu-
rystyki w  Kodniu, żołnierzom i  strażakom i zaprosił
na gorący poczęstunek w  Przystani Sapieżyńskiej.

tekst: Ewa Rafałko, zdjęcia: Katarzyna Stawicka
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TROPEM WILCZYM
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dnia 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z  tej okazji
po raz ósmy w  Polsce, a  piąty w  Kodniu,
odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Tropem Wilczym. Wzięło w  nim udział po-
nad 1 00 osób. Rozegrał się w  trzech kate-
goriach: bieg główny, bieg malucha
i  nordic walking. Uczestnicy w momencie
zapisów otrzymywali pakiety startowe
zawierające m.in. koszulki z wizerunkami
Żołnierzy Wyklętych, w których pokonali
trasę biegu.

Zanim uczestnicy stanęli na linii startu, wszyst-

kich zebranych przywitał Dyrektor Gminnego Cen-

trum Kultury, Sportu i  Turystyki w  Kodniu – Piotr

Skolimowski. Przypomniał o  pewnym niezwykłym

wydarzeniu, jakie miało miejsce na Cmentarzu Woj-

skowym na Powązkach: „Na Powązkach na Łącz-

ce, gdy odbywała się ekshumacja zwłok żołnierzy

wyklętych, obok szczątków doczesnych znaleziono

medalik z  wizerunkiem Matki Bożej Kodeńskiej. I   dla-

tego jesteśmy wdzięczni i  mamy wręcz obowiązek

czcić tych bohaterów, którzy w  Polsce powojennej

podjęli próbę walki z  komunistycznym reżimem. ”

W  dalszej części swojej wypowiedzi Dyrektor zazna-

czył, jak ważną wartością jest jedność Polaków:

„Gdyby Polacy się nie zjednoczyli n ie mielibyśmy

wolnej Polski n iepodległej. Dlatego znak równości

między wolnością, a  jednością trzeba Polakom po-

stawić. ”

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu, głos za-

brał Wójt Gminy Kodeń – Jerzy Troć. „W  201 1 roku

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił dzień 1 mar-

ca świętem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. My to

święto obchodzimy poprzez kolejną edycję biegów.

W  tej chwili bieg ten zaczyna się i  kończy pod po-

mnikiem Powstańców Styczniowych. Zarówno żoł-

nierze, jak i  powstańcy walczyli o   wolną Polskę.

Pech chciał, że to z  tym samym okupantem. (…)

Bieg ten jest na dystansie 1 963   km. Wiąże się to

z  datą śmierci ostatniego żołnierza wyklętego. ” Na-

stępnie Wójt przedstawił specjalnego gościa, który

zaszczycił nas swoją obecnością – Wiceministra

Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. „Pamięć

o  żołnierzach wyklętych jest bardzo ważna” powie-

dział wiceminister Romanowski. „Przez lata ta pa-

mięć była ukryta i  mówiliśmy o  n iej w  domach.

Żołnierze wyklęci, którzy określani byli jako przestęp-

cy, od paru lat uzyskują należne im miejsce w  na-

szym społeczeństwie, w  naszym państwie, w  naszej

historii i  w  takich inicjatywach. W  M inisterstwie Spra-

wiedliwości tworzymy Muzeum Żołnierzy Wyklętych
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Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

i  Więźniów Politycznych, w  byłym areszcie przy ulicy

Rakowieckiej. ” – dodał w  dalszej części swojej wy-

powiedzi. Z  kolei Sekretarz Gminy Kodeń – Mariusz

Zańko – przedstawił nam krótką historię żołnierzy

wyklętych. Swoje przemówienie zakończył słowami:

„Dziś Żołnierze Wyklęci są bohaterami całej Rzecz-

pospolitej Polskiej. Dziś młodzi ludzie chodzą w  ko-

szulkach z  bohaterami tematycznymi takimi jak:

Zapora, Żelazny, Inka, Stanisława Golec czy Witold

Pilecki. Dziś w  całej Polsce, tak jak i  w  Kodniu, bierze

udział 75  tys. uczestników w  biegu Tropem Wil-

czym. ”

Kilka minut później – po błogosławieństwie

Proboszcza oj. Damiana Dybały – wszyscy uczestni-

cy stanęli na linii startu, a   Minister Romanowski do-

konał odliczenia startowego: „Do biegu! Gotowi!

Start!”

Jako pierwszy na metę dotarł Filip Kargul – zwycięz-

ca biegu malucha. Po krótkiej chwil i dołączyły do

niego Alicja Sobiecka i  Agnieszka Głowacka – obie

uczestniczki biegu malucha. Na kolejnych zwycięz-

ców musieliśmy poczekać dłuższą chwilę. Byli to

uczestnicy biegu głównego – Patryk Maciak, Ire-

neusz Piskorz i  Ireneusz Szkodziński, którzy zajęli od-

powiednio pierwsze, drugie i  trzecie miejsce. Z  kolei

w  nordic walking zwycięzcą został Dariusz Mackie-

wicz, drugie miejsce zajęła Agata Głowacka ,

a   trzecia dotarła „Ekipa Wikarego” . Zdobywcy

miejsc 1 -3 otrzymali pamiątkowe puchary, a   wszy-

scy uczestnicy biegu pamiątkowe medale.

Tradycyjnie już przy tego typu wydarzeniach

na koniec wszyscy zostali zaproszeni na krótki po-

częstunek przygotowany przez pracowników Gmin-

nego Centrum Kultury, Sportu i  Turystyki w  Kodniu.

tekst: Ewa Rafałko, zdjęcia: Katarzyna Stawicka
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JESTEM Z  KODNIA
wspomnienie Tadeusza Witkowicza

Zbliżamy się do Kodnia. Obok mnie o  7 lat młodszy brat
Kazik, na tylnym siedzeniu o  2 lata młodszy Zdzicho. Sa-
mochód sunie cicho po asfaltowej drodze. Kiedy ostatni
raz Kazik i  Zdzicho byli na tej drodze, to jechaliśmy w  od-
wrotną stronę. Był 1 2 czerwca 1 966 r. Pamiętna data…

Jechaliśmy na wielką przygodę życia do bogatej Kanady,
gdzie jest wszystko, a   dolary prawie rosną na drzewach. Nasze
marzenia szybko sie rozwiały. Dolary nie rosną, trzeba je zarabiać.
Od razu wszyscy (oprócz Kazika, bo miał tylko 8 lat) poszl iśmy do
pracy. Każdy musiał coś zarobić. Zdzicho i  ja pracowaliśmy na far-
mach, zarabiając 80 centów na godzinę. Zbieranie truskawek, ka-
mieni z  pola lub wyrywanie chwastów, robil iśmy wszystko.
Wprawdzie w  Kodniu pomagaliśmy na gospodarce, więc praca
na polu nie była nowością, ale w  Kanadzie trzeba było pracować
po 8 godzin dziennie. I   co dzień, czy się chciało, czy nie, bo farmer
nie płacił jak siedziałeś w  cieniu pod drzewem.

Moi bracia po raz pierwszy wracają do Kodnia. Wyjechali
jako dzieci, teraz już jako 60-latkowie jadą powspominać. Wreszcie
jest napis Kodeń. Zakręt w  lewo, nic nie poznają. Następnie w  pra-
wo i  Zdzicho dostrzega krzyż na rogu Terespolskiej (kiedyś Wygnan-
ka) . „ Tu zawsze był ołtarz na procesje Bożego Ciała” – mówi.
Zakręt w  lewo i  widać starą szkołę, jeszcze stoi. „Morw już nie ma”
– zauważa. Morwy pamiętamy dobrze, bo co dzień zrywaliśmy
dwa worki l iści, aby karmić jedwabniki, które Mama hodowała.
Teraz na tym miejscu znajduje się szkoła i  domy. Zakręt w  prawo

i  już ulica 1 -go Maja, a   minutę póź-
niej jesteśmy przed kościołem.

Od razu idziemy zobaczyć
„nasze miejsce”, czyli gdzie stał
dom. Ulica Zastodolna, teraz ładnie
nazwana Ogrodową, mało przy-
pomina swój dawny wygląd. Po-
znajemy murowany dom, gdzie
miaszkali Marian i  Rysiek Osypiuk -
nasi koledzy. Tu chyba już nikt nie
mieszka. Dom jest dużo mniejszy, niż
go pamiętamy. Wszystko w  Kodniu
wydaje się teraz mniejsze. Chyba
dlatego, że my jesteśmy więksi. Ko-
ło domu kilka starych jabłoni, z  któ-
rych kradliśmy jabłka. Idziemy dalej
i   debatujemy ile tu - przy drodze -
było lip. Ja twierdzę, że 3, Zdzicho
mówi, że 4. Teraz jest tylko jedna.
Wreszcie stoimy na małym placyku,
gdzie stał dom. Nie możemy zna-
leźć śladu, ale jest grusza. Stara,
rozstrzepana, ledwie żywa, ale jesz-
cze żyje. Zdzicho mierzy krokami
i  pokazuje, gdzie stał dom. Kazik

Tadeusz „Tad” Witkowicz – urodzony
w  Kodniu autor książki "Od nędzy do pie-
niędzy, czyli znad Bugu na Wall Street".
(Książka dostępna w Bibliotece Publicznej w Kodniu. )

„M iejsce gdzie kiedyś stał nasz dom. ”
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Jestem z  Kodnia – wspomnienie Tadeusza Witkowicza.

rownik (Jacek Malarski – przyp. red. ) . Po prawej
stronie pokój, gdzie była szatnia. Idziemy koryta-
rzem, który wydaje się króciutki w  porównaniu do
tego, co pamietamy.

Kazik poznaje park w  centrum Kodnia, bo
obok stała szkoła, gdzie chodził do 1 -szej klasy. Pa-
mięta kosciół i   dom, w  którym mieszkał dziadek Wit-
kowicz. Obok była gospoda.

robi zdjęcia. Ja idę dalej zobaczyć „swój” las. 60
lat temu Mama i  ja sadzil iśmy ten las. Każdą wyso-
ką sosnę sadzil iśmy jako 1 0-cio  centymetrowe
drzewko.

Następnie idziemy na cmentarz. Kiedyś
biedny, zarośnięty, teraz piękny i  pełen pomników
i  kwiatów. Znane nazwiska: Parachociuk, Fil ipo-
wicz, Osypiuk, Sosidko. Co grób to znajomy, wszy-
scy tu są. Idziemy na drugi cmentarz, a   tu cała
rodzina Witkowiczów i  Lichaczewskich. Dwa lata
temu byłem tu z  młodszym synem. Obserwując
mnie, jak rozpoznawałem nazwiska na grobach
i  opowiadałem o  każdym, powiedział: „ Tata, to
tak, jak zjazd znajomych i  rodziny, tylko że wszyscy
już nie żyją” . Długo chodzimy po cmentarzu. Tu
możnaby spędzić i  wspominać
cały dzień, ale idziemy dalej
zobaczyć starą szkołę.

Bramka i  chodniczek, po
którym wchodzil ismy do szkoły,
ten sam, aż trudno uwierzyć, że
wytrwał tyle lat. Zdzicho za-
uważa starą ubikację. Teraz
zarośnięta i  odgrodzona, ale
jeszcze stoi. On wchodzi przez
płot, aby zrobić kilka zdjęć
z  bliska. Pokaże swoim dzie-
ciom w  Kanadzie. Nie było se-
desów, tylko dziury w  podło-
dze, bez papieru toaletowego,
nikt nie mył rąk. Dzieci nie
uwierzą, że tak było. Starą
szkołę otwiera nam Pan Kie-

tekst i zdjęcia: Tadeusz Witkowicz

„ Las który sadziliśmy z Mamą. ”

„Babcia Lichaczewska w 1 971 r. ”

„Poniosłem wiele porażek, a mimo to miałem
wewnętrzne przekonanie, że jeśli się naprawdę
uprę i będę tego chciał, to wygram.”

Tadeusz Witkowicz

Chodzimy po Kodniu. Zdzicho włączył FaceTi-
me na swoim iPhonie i  pokazuje Kodeń na żywo żo-
nie w  Kanadzie. Niesamowity postęp techno-
logiczny. Obaj pamiętamy jak Witek Nazaruk, wów-
czas kierownik Poczty, krzyczał do telefonu: „Biała,
Biała, tu Kodeń! Biała, tu Kodeń!”. Najczęściej się
nie dodzwaniał, a   jak już dostał połączenie, to trze-
ba było wchodzić do budki w  stylu starej szafy, aby
porozmawiać. Pamiętam jak Mama dzwoniła do
adwokata do Białej. Kilka razy przychodziła, ale Pan
Nazaruk nie mógł się dodzwonić.

Szukamy chałupy ze strzechą, aby zrobić
zdjęcie i  pokazać w  Kanadzie, ale takich już nie ma.
Wszędzie ładne domy, ogrodzone, trawniki i   kwiaty,
przed domami samochody. Tylko dzieci nie widać
na ulicy. Nikt nie jeździ rowerem, nie grają w  piłkę…
gdzie one są i  co robią?



WIADOMOŚCI KODEŃSKIE 2020/1 9

BOŻE NARODZENIE
w  gminie Kodeń

Święta Bożego Narodzenia to jedno z ważniejszych w  tradycji chrześcijańskiej świąt, upamięt-
niające narodziny Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Jest to uroczystość przypadająca na 25
grudnia wg kalendarza juliańskiego, a  7 stycznia wg kalendarza gregoriańskiego. W  kościele
katolickim istnieje zwyczaj stawiania szopek, gdzie oprócz figur świętej rodziny mamy trzech
króli, pasterzy i  zwierzęta. Czasami praktykuje się tworzenie żywych szopek, gdzie figury zwie-
rząt zastępują żywe zwierzęta. W  cerkwi prawosławnej nie ma tradycji ustawiania szopki,
a  w  widocznym miejscu umieszcza się odświętnie przystrojoną ikonę, przedstawiającą scenę
narodzenia Jezusa. Poniżej znajdyje się fotorelacja z  kościołów i  cerkwi naszej gminy z  okresu
świąt Bożego Narodzenia oraz wydarzeń temu towarzyszących.

PARAFIA ŚW. ARCHANIOŁA
MICHAŁA W  KODNIU
(prawosławna)

Miejscowości wchodzące w skład parafii: Kopy-

tów, Kopytów Kolonia, Kostomłoty, Kożanówka,

Nowy Dwór, Podołanka, Zachacie i  Zastawek.

Proboszcz parafii: ks.   mgr  Eugeniusz Juszczuk.

Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w  Ko-

pytowie (1 990-1 992)

PARAFIA ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO W  KOPYTOWIE
(rzymskokatolicka)

Miejscowości wchodzące w skład parafii: Kodeń,
Dobromyśl, Olszanki i   Okczyn.
Proboszcz parafii: ks.   mgr  Jan Grajko.
Cerkiew pw. św. Ducha w  Kodniu (2007)
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Miejscowości wchodzące w skład parafii: Dobro-

myśl, Elżbiecin, Kąty, Kodeń, Okczyn, Olszanki,

Szostaki, Zabłocie i  Zahacie.

Proboszcz parafii: o.   mgr  Damian Dybała OMI.

Bazylika Mniejszej pw. św. Anny w  Kodniu (XVII w. )

PARAFIA ŚW. ANNY W  KODNIU
(rzymskokatolicka)

Boże Narodzenie w  gminie Kodeń

Miejscowości wchodzące w skład parafii:

Zabłocie, Zabłocie-Kolonia, Szostaki, Zalewsze,

Leniuszki, Krzywowólka, Wólka Zabłocka.

Proboszcz parafii: ks.   prot. Mirosław Kochan.

Cerkiew pw. Św. Mikołaja w  Zabłociu (1 904-1 907)

PARAFIA ŚW. MIKOŁAJA
CUDOTWÓRCY W  ZABŁOCIU
(prawosławna)

żródło: www. lublin . cerkiew.pl; www.diecezja. siedlce.pl

zdjęcia: Parafia w Kopytowie – K. Stawicka; Parafia

(praw. ) w Kodniu – ks. J . Grajko; Parafia w Zabłociu – ks.

M . Kochan; Parafia (rzym. ) w Kodniu – E. Rafałko.
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Boże Narodzenie w  gminie Kodeń

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Z  dokumantów historycznych wiemy, że Król
Zygmunt Stary, nadając Kodniowi w  1 51 1 r. prawa
miejskie, przyznał także przywilej organizowania tar-
gów cotygodniowych w  czwartki (praktykowane
jest do dziś) oraz trzech dużych jarmarkóww  ciągu roku:
1 . na Kwietną Niedzielę (Niedzielę Palmową) - świę-
to ruchome, najczęściej przypadało w  miesiącach IV - V;
2. w  święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny -
8 IX (a   wg kalendarza juliańskiego 21 IX) ;

3. na św. Mikołaja - 6 XI I (1 9 XI I wg kalendarza ju-
l iańskiego) .

Podtrzymując tradycję jarmarków na tego-
rocznym kiermaszu można było nabyć różnego ro-
dzaju stroiki i   dekoracje świąteczne, kartki pocztowe
z  życzeniami, wyroby pozłacane, Frykasy z  Kodnia
czy oleje tłoczone na zimno. Na koniec wystawcy
otrzymali pamiątkowe dyplomy z  podziękowaniem
za udział w  kiermaszu.

W  dniu 1 5 grudnia 201 9 r. w  Gminnym Centrum Kultury, Sportu i  Turystyki w  Kodniu odbył się
coroczny Kiermasz Bożonarodzeniowy. Kiermasz ten nawiązuje do jednego z  trzech dużych
jarmarków, jakie odbywały się w  Kodniu w  czasach sapieżyńskich.

tekst: Ewa Rafałko zdjęcia: Katarzyna Stawicka

PRZY WIGILIJNYM STOLE...

Swoją obecnością zaszczycili nas  m.in. zastępca Wójta Gminy Kodeń
– Andrzej Krywicki, osoby duchowne – Proboszcz o.   Damian Dybała OMI
i  o.   Krzysztof Wrzos OMI, Proboszcz Parafii Prawosławnej – ks.   Jan Grajko,
Radny Powiatu Bialskiego – Tomasz Andrejuk, Kierownik Działu Rehabilitacji
Społecznej PCPR w  Białej Podlaskiej – Grzegorz Panasiuk, Kierownik GOPS
w  Kodniu – Marta Pomorska, Dyrektor GCKSiT – Piotr Skolimowski, państwo
Ligia i  Tomasz Niedźwiedziuk.

Spotkanie rozpoczęły jasełka w  wykonaniu podopiecznych, którzy jak
zwykle włożyli w  ich przygotowanie mnóstwo sił. Występ przepełniony był
pięknymi kwestiami, śpiewem kolęd oraz radością. Dopełnieniem przedsta-
wienia stała się także dopracowana scenografia oraz wykonywane w  pra-
cowni krawieckiej stroje. Aktorzy otrzymali ogromne brawa i  serdeczne
podziękowania.

Uczestnicy spotkania wzięli także udział w  krótkiej modlitwie i  podzielili
się opłatkiem, a  podopiecznych odwiedził św. Mikołaj. Prezenty zostały za-
kupione ze środków uzyskanych z  1 % podatku w  ramach współpracy z  Fun-
dacją Studencką Młodzi Młodym.

1 7 grudnia w  GCKSiT w  Kodniu odbyło się spotkanie opłatkowe
zorganizowane przez WTZ oraz ŚDS w  Kodniu. Po raz kolejny przy
świątecznym stole spotkali się uczestnicy, ich rodzice i  opiekuno-
wie, kadra placówek oraz zaproszeni goście.

opracowanie: WTZ Kodeń
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Boże Narodzenie w  gminie Kodeń

Tradycja przedstawień jasełkowych, których twórcą jest św. Franciszek z  Asyżu, sięga XIII
wieku. Ten znany franciszkanin jako pierwszy na  świecie zorganizował żywą szopkę bożona-
rodzeniową. Przedstawiała ona wnętrze stajenki betlejemskiej w  naturalnej wielkości wraz
z  żywymi zwierzętami oraz postaciami Józefa, Maryi, aniołów i pasterzy. Św. Franciszek pra-
gnął w  ten sposób przybliżyć ludziom tajemnicę Bożego Narodzenia. W  tę tradycję wpisuje się
także Zespół Placówek Oświatowych w  Kodniu.

Co roku w  naszej szkole mają miejsce przed-
stawienia jasełkowe przygotowywane przez
uczniów. Nie inaczej było również w  tym roku. 20
grudnia w  udekorowanej sali gimnastycznej zebra-
ła się cała społeczność uczniowska naszej szkoły
wraz z  dyrekcją, nauczycielami oraz zaproszonymi
gośćmi, aby uczestniczyć w  cudzie Bożego Naro-
dzenia. Inscenizację przygotowali uczniowie klasy
1 a i  1 b pod opieką wychowawców: p. Agnieszki
Wołosiuk i  p. Anny Ośko oraz rodziców, którzy za-

dbali o  piękne stroje dla występujących. Publicz-
ność po raz kolejny mogła przeżyć historię Maryi
i   Józefa przybywających do Betlejem, gdzie w  ubo-
giej stajence narodził się Jezus Zbawiciel. Całość
przedstawienia, ukazująca scenki z  życia Dzieciąt-
ka, pasterzy, mędrców, aniołów i  dzieci, przeplata-
na była kolędami i  pastorałkami w  wykonaniu
uczniów klas pierwszych oraz chóru szkolnego pod
batutą p. Reginy Hasiewicz.

Dzień wcześniej odbyły się Jasełka przygoto-
wane przez nasze przedszkole. 1 9.1 2.201 9 r. o  godz.
1 2.30 w  pięknie udekorowanej sali Gminnego Cen-
trum Kultury Sportu i  Turystyki w  Kodniu zebrali się
wszyscy zaproszeni goście, przedstawiciele lokal-
nych władz oraz organów prowadzących, rodzice
i  przede wszystkim nasi mali artyści – wychowanko-
wie przedszkola. Przedstawienie było wyjątkowe.
Mali aktorzy, we wspaniałych strojach prezentowali
się znakomicie. Kończąc występ wychowawcy wraz
z  dziećmi złożyli wszystkim zebranym gościom świą-

teczne życzenia, a   rodzice zaprosil i na przygotowa-
ny wcześniej poczęstunek. Wręczono upominki dla
zaproszonych gości oraz rodziców. Podczas tego-
rocznych Jasełek odbył się Kiermasz stroików bożo-
narodzeniowych, choinek i  pierniczków. Przedsta-
wienie było wspaniałe. Przedszkolaki wykazały się
świetną grą aktorską, a   przygotowana scenografia
dopełniała całe przedstawienie. Tegoroczne Jaseł-
ka będą zapamiętane przez wszystkich, a   na kolej-
ne już czekamy z  niecierpliwością.

tekst: Anna Sikora zdjęcia: ZPO Kodeń

tekst: Agnieszka Wołosiuk zdjęcia: ZPO Kodeń

JASEŁKA W  ZPO
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PRZEGLĄD KOLĘD

1 2 stycznia 2020 roku już po raz dziewięt-
nasty Gminne Centrum Kultury, Sportu i  Tu-
rystyki w  Kodniu było organizatorem Prze-
glądu Kolęd i  Zespołów Kolędniczych. Śpie-
wanie kolęd i  pastorałek jest tradycją głę-
boko zakorzenioną w  polskiej tradycji.
Przyjęło się, że śpiewa się je począwszy od
pasterki w  święto Bożego Narodzenia aż po
święto Matki Boskiej Gromnicznej.

Śpiewanie kolęd jest również jedną z  najbar-
dziej lubianych tradycji świąt Bożego Narodzenia,
a  także nierozerwalnie łączy się ze wspomnieniami
z  dzieciństwa. Ubieranie choinki, gwiazdka, prezenty,
uroczysta kolacja, rodzina przy świątecznym stole…
któż z  nas nie wraca do tych wspomnień? Być może
dlatego też organizowany przez GCKSiT przegląd ko-
lęd cieszy się rokrocznie dużym zainteresowaniem –
nie tylko dorosłych, ale i  coraz młodszych dzieci.
W  tym roku obok solistów wystąpiły chóry i  zespoły
śpiewacze, ale były także występy rodzinne. Każdy
z  uczestników za swój występ otrzymał gromkie
brawa, a  także pamiątkową statuetkę i  dyplom z  rąk
zaproszonych gości.

tekst: Ewa Rafałko, zdjęcia: Henryk Sacharczuk
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RELIKWIE ŚW. FELIKSA I
w  Kodeńskim Sanktuarium

>> Papież Feliks I
Feliks urodził się ok. 21 0 r. w  rodzinie rzymskie-

go mieszczanina Konstantyna. Na tronie piotrowym
zasiadł 5 stycznia 269 r., jako następca Dionizego.
O  jego pięcioletnim pontyfikacie nie ma zbyt wielu
informacji. Zgodnie z  chrześcijańską tradycją usank-
cjonował zwyczaj odprawiania Mszy Świętej na gro-
bach męczenników w  rocznicę śmierci oraz wymie-
niania ich w  kanonie, czyli stałej części mszy. Przypi-
suje mu się również utworzenie norm dotyczących
konsekracji (poświęcenia) kościołów. Był autorem li-
stu, adresowanego do biskupa aleksan- dryjskiego
Maksyma, w  którym bronił prawdy wiary o  jedności
osób w  Jezusie Chrystusie Synu Boga oraz dogmatu
o  Trójcy Świętej (zob. Encyklopedia Katolicka, T. V,
Lublin 1 989,   s.   1 06-1 07) . Stanowczo odpierał i   zwal-
czał argumenty antytrynitarza Pawła z  Samosaty,
biskupa Antiochii. Ponieważ duchowny ten sprawo-
wał swój urząd wbrew woli synodu, papież zaanga-
żował się w  spór. Dzięki pomocy cesarza rzymskiego
Aureliana (270-275) niepokorny biskup został aresz-
towany, zaś okupowane przez niego antiocheńskie
kościoły przekazane tym, którzy pozostawali w  jed-
ności z  Rzymem. Wydarzenie to w  sposób szczegól-
ny podkreślało rangę biskupa Rzymu w  Kościele
powszechnym.

Do niedawna Feliksa I   zaliczano w  poczet
męczenników, co można wyczytać na kartach Li-
ber Pontificalis (Księga Papieży) . Jednak najnowsze
badania historyków Kościoła dowodzą, że wspomi-
nany 30 maja święty był mało znanym męczenni-
kiem pochowanym przy Via Aurelia, błędnie
utożsamianym z  papieżem. Ponieważ Feliksowi I  przy-
pisuje się jedynie budowę kościoła przy Via Aurelia
nad grobem męczennika o  tym samym imieniu, jest
to być może przyczyną zaistniałego nieporozumie-

nia. W  kalendarzu liturgicznym – zgodnie z  dawnym
zwyczajem – błogosławionych i  świętych wspomina
się zazwyczaj w  Dies natalis, to znaczy dzień naro-
dzin dla nieba, czyli w  dzienną rocznicę śmierci. Fe-
l iks I   zmarł 30 grudnia 274 r. w  Rzymie i  został
pochowany w  katakumbach św. Kaliksta – pod-
ziemnej nekropolii przy Via Appia. Jego wspomnie-
nie liturgiczne przypada więc w  przedostatni dzień
roku! Potwierdza to najnowsze wydanie katalogu
świętych i  błogosławionych, tzw. Martyrologium Ro-
manum, promulgowane przez papieża Jana Pawła II
w  2001 r. (zob. ks.   W. Piszczek, Martyrologium.
Wspomnienie świętych na każdy dzień, Kraków
2005,   s.   300) .

Najważniejszym miejscem w  katakumbach
św. Kaliksta jest Krypta Papieży, odkryta w  1 854 r.
przez włoskiego archeologa Giovanniego Battistę
de Rossiego i  nazwana przez niego „małym Waty-
kanem”. W  tej krypcie zostało pochowanych 9 bi-
skupów Rzymu z  I I I wieku. Na ścianach umieszczone
są oryginalne, niekompletne płyty nagrobne nie-
których z  nich. Niestety płyty nagrobnej Feliksa I   nie
znaleziono. Pamięć o  tym świętym jest żywa w  tra-
dycji Kościoła. Wizerunek papieża został uwiecznio-
ny przez wybitnych twórców w  formie rzeźby
i  medalionów w  Bazylice św. Piotra i  Bazylice św.
Pawła za Murami w  Rzymie. Północną ścianę słyn-
nej Kaplicy Sykstyńskiej w  Watykanie zdobi  m.in. re-
nesansowy fresk przedstawiający Feliksa I   w  szatach
liturgicznych, z  tiarą na głowie i  księgą w  prawej
dłoni. Namalowany został w  drugiej połowie XV w.,
a   jego autorstwo przypisuje się florenckiemu arty-
ście Domenico Ghirlandaio. Opisywany papież jest
patronem wielu włoskich kościołów. W  miasteczku
Massascusa, w  prowincji Salerno ku jego czci ob-
chodzone jest doroczne święto.

Wśród licznych osobliwości kodeńskiego sanktuarium na uwagę
zasługuje relikwia głowy św. Feliksa I   – 26. papieża z  I I I wieku,
pochowanego w  katakumbach św. Kaliksta w  Rzymie. Znajduje
się ona w  Kaplicy Św. Relikwii, po prawej stronie bazyliki św. An-
ny w  Kodniu, przy ołtarzu św. Szczepana, obok wielu innych
szczątków rzymskich świętych i  męczenników. Większość z  nich
trafiła tam za sprawą Mikołaja Sapiehy zwanego Pobożnym –
budowniczego kościoła św. Anny. Ta jednak ma swoją odrębną,
ciekawą historię, będąc przy tym najbardziej cenną i  najbar-
dziej czczoną.
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Relikwie św. Feliksa I  w  Kodeńskim Sanktuarium

W  Polsce, od 1 931 r. św. Feliks I   jest patronem parafii
rzymsko-katolickiej w  Niedzieliskach, w  wojewódz-
twie małopolskim, w  diecezji tarnowskiej. W  Kodniu
upamiętniony jest jednak w  sposób szczególny i  wy-
jątkowy.

>> Relikwie świętego Feliksa I  w  Kodniu
Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy ta nie-

zwykła relikwia znalazła się w  Kodniu. Zgodnie z  sa-
pieżyńską legendą wiele szczątków świętych, wraz
z  malarską kopią rzeźby Matki Bożej de Guadalupe,
sprowadził z  Rzymu w  1 631 r. chorąży wielki l itewski
Mikołaj Sapieha, po czym umieścił w  kaplicy zam-
kowej. W  ocenie znawców tematu wspomniane
świętości zostały przez Sapiehę zakupione podczas
podróży po Europie, a   następnie przywiezione do
rodowej rezydencji w  Kodniu (zob. M . Nagielski,
Kasztelan wileński M ikołaj Sapieha i  jego związki
z  Kodniem, [w:] Sapiehowie epoki Kodnia i  Krasiczy-
na, pod red.   K. Stępnika, Lublin 2007  s.   1 62; Dom Sa-
pieżyński, oprac. E. Sapieha, Warszawa 1 995,   s.   50) .

Niezależnie od okoliczności było to wydarzenie
przełomowe. Spowodowało wzrost religijności za-
równo wśród katolików, jak i  unitów oraz zdetermi-
nowało dzieje nadbużańskiej miejscowości na
kolejne stulecia.

Na początku 1 636 r. obraz i  rel ikwie zostały
w  uroczystej procesji przeniesione z  zamku do
drewnianego kościoła św. Anny na Rynku. Temu
doniosłemu wydarzeniu przewodniczył biskup łucki
Bogusław Radoszewski. Około 1 640 r. ukończono
budowę murowanej świątyni pw. św. Anny, gdzie
Sapieha wprowadził cudowny wizerunek Matki Bo-
żej oraz pozostałe świętości (zob. J . Pruszkowski, Ko-
deń Sapiehów, Kraków 1 898,   s.   44; A. Tłomacki,
Sapiehowie Kodeńscy. Historia rodu od kolebki do
współczesności, Warszawa 2009,   s.   51 ) . Zdaniem hi-
storyków, znalazły się tam również liczne relikwie
ofiarowane wcześniej przez biskupa Radoszewskie-
go, który znacznie przyczynił się do powstania i  roz-
woju kodeńskiego sanktuarium (zob. B. Kumor,
Bogusław Radoszewski [w:] Polski Słownik Biogra-
ficzny, T. XXIX/4, z.   1 23,   s.   748) . W  tym miejscu warto
podkreśl ić, że w  XVI I i   XVI I I w. powszechnym zjawi-
skiem było wydobywanie z  rzymskich katakumb
szkieletów, nazywanych „świętymi ciałami”. Kości,
uważane za szczątki męczenników, umieszczano na
ołtarzach, co stanowiło spektakularny przejaw kultu
świętych w  Kościele katolickim.
Podczas wojennej zawieruchy w  połowie XVII w. re-
l ikwie ukryto w  podziemiach unickiej cerkwi w  Wo-
hyniu. Po wielkim pożarze Kodnia w  1 680 r. kolejny
właściciel miasta Kazimierz Władysław Sapieha,
ówczesny starosta brzeski, późniejszy wojewoda
trocki, przeprowadził gruntowny remont kościoła
św. Anny. Dzięki jego staraniom w  1 682 r. sprowa-
dzono szczątki świętych i  męczenników, tymczaso-
wo przechowywane w  Wohyniu. Ponieważ dawne
relikwiarze z  upływem czasu uległy zniszczeniu
wspomniany Sapieha zatroszczył się o  nowe wypo-
sażenie. Biskup łucki Stanisław Dąbski z  Janowa Bi-
skupiego (Podlaskiego) , w  obecności l icznie zgro-
madzonych pątników, szlachty i  duchowieństwa
uroczyście wprowadził relikwie do odnowionego
kościoła oraz ustanowił ich święto, połączone z  od-
pustem zupełnym. Ciekawostką jest fakt, że obcho-
dzono je corocznie w  kodeńskiej parafii w  trzecią
niedzielę po Wielkanocy (zob. J . Pruszkowski, dz.
cyt. ,   s.   74 ) . Oprócz licznych urządzeń i  przedmiotów
liturgicznych Kazimierz Władysław ufundował rów-
nież pięć ołtarzy, a   wśród nich ołtarz poświęcony
św. Feliksowi I . Znajdował się on przy filarze kopuły,

Papież Feliks I  – fresk w  Kaplicy Sykstyńskiej w  Watykanie
http://www.christusrex.org/www1 /sistine/PO-Popes. html
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Relikwie św. Feliksa I  w  Kodeńskim Sanktuarium

z  lewej strony północnej kaplicy pw. Krzyża Święte-
go (obecnie św. Józefa) . Nad obrazem Feliksa I   by-
ła umieszczona trumienka z  czaszką tego świętego
papieża wraz z  inskrypcją następującej treści:
Świętą tu widzisz głowę tego,
Który postanowił cześć Ołtarzów,
y Świętych Relikwii honor.
Temu prawu aby sam był posłuszny,
swoią głową ten Ołtarz zdobi.
Święty Felix pierwszy Papież, Męczennik w  Rzymie.
(pisownia oryginalna, cyt. za: J . F. Sapieha, Monu-
menta albo zebranie starożytnych ozdób…, Sando-
mierz 1 723,   s.   89)

W  l iteraturze można spotkać jeszcze inną in-
formację. Otóż opisywaną relikwię miał otrzymać
w  1 679 r. w  Rzymie, za zgodą papieża Innocentego
XI, książę Michał Kazimierz Radziwiłł – pan na Białej,
podkanclerzy i  hetman polny litewski. Do Kodnia zaś
miała trafić za sprawą jego wnuczki Konstancji
Franciszki Radziwiłłówny, która rzekomo wniosła ją
w  wianie kolejnemu właścicielowi Kodeńszczyzny,
Janowi Fryderykowi Sapiesze – późniejszemu kanc-
lerzowi wielkiemu litewskiemu (zob. Katalog zabyt-
ków sztuki w  Polsce, T. VIII, z.   2 ,   s.   1 1 8) .
W  1 875 r. kościół św. Anny decyzją władz carskich

przekazano na rzecz Cerkwi prawosławnej, co sta-
nowiło element zaostrzonej polityki rusyfikacyjnej.
Wyposażenie świątyni wywieziono do innych parafii.
Relikwia św. Feliksa trafiła do kościoła parafialnego
w  Huszczy, gdzie początkowo przydzielono kodeń-
skich katolików, zaś posługę duszpasterską pełnił
proboszcz ks.   Jan Jackowski. Huszczańska świątynia
została spalona przez wycofujące się wojska car-
skie w  1 91 5 r. Wyposażenie jednak ocalało dzięki in-
terwencji miejscowych parafian. Część zabytko-
wych obiektów ruchomych przechowywano w  nie-
istniejącej już kaplicy cmentarnej pw. Matki Boskiej
Bolesnej (zob. W. Pińczuk, J . Kuszneruk, Huszcza
dawniej i  dziś, Warszawa-Huszcza 2000,   s.   32, 39) .
Relikwia powróciła do Kodnia dopiero w  1 927 r. za
sprawą O. Franciszka B. Kowalskiego, wraz z  przeka-
zaniem sanktuarium opiece Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej. Obecnie papieska czaszka
spoczywa w  neobarokowym, drewnianym relikwia-
rzu w  formie kartusza, z  papieską tiarą i  kluczami św.
Piotra, podtrzymywanego przez dwa putta. Wyko-
nany został pod koniec lat 30. XX w. przez artystę
rzeźbiarza Mariana Kiersnowskiego, któremu kodeń-
ska bazylika w  znacznej mierze zawdzięcza aktual-
ny wystrój (zob. B. Chojnacka, Marian Kiersnowski
(1 873-1 949) . Projektant wnętrz, mebli i  wyposażenia
kościołów, pedagog, „Kronika Bydgoska”, T. 32,
201 0,   s.   455) .

>> Felix oznacza szczęśliwy
Łacińskie słowo felix oznacza szczęśliwy, po-

myślny lub błogosławiony, owocny. Dlatego też
pięknym zwyczajem w  kodeńskiej bazylice jest
udzielanie przez kapłanów specjalnego błogosła-
wieństwa przy relikwii. Wierni, dotykając relikwiarza
św. Feliksa I,   wzbudzają intencję, prosząc Boga
o  szczęście, jakże potrzebne w  życiu każdego czło-
wieka. Towarzyszą temu często słowa następującej
modlitwy: „Boże nasz Ojcze, Ty z  miłości dałeś nam
Jezusa, podobnego do nas we wszystkim oprócz
grzechu. On wraz z  Tobą posłał nam Ducha Świę-
tego, aby prowadził nas do prawdy i  uczył z  rado-
ścią wypełniać wolę bożą”. Duch Święty pomagał
św. Feliksowi prowadzić ludzi do prawdziwej wiary
i  wytrwać przy Chrystusie do końca. „Św. Feliksie
uproś nam głęboką wiarę, ucz nas jedności z  Oj-
cem, Synem i  Duchem Świętym i  dopomóż nam
szanować człowieka i  radośnie mu służyć”.

Tomasz Wojcieszuk

Relikwiarz św. Feliksa I autorstwa Mariana Kiersnowskiego,
w kościele św. Anny w Kodniu; fot. Tomasz Wojcieszuk
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DZIEŃ KOBIET
Od ponad stu lat początek marca kojarzony
jest ze świętem kobiet. Wszystko za sprawą
pracownic ze Stanów Zjednoczonych, które 8
marca 1 908 r. wyszły na ulice Nowego Jorku,
domagając się swoich praw. Rok później świę-
towano pierwszą rocznicę tego strajku. W  Pol-
sce uroczystości na cześć kobiet zapoczą-
tkowane zostały po II wojnie światowej i  ta tra-
dycja przetrwała do dziś.

Także i  u   nas męska część społeczeństwa na-
szej gminy postanowiła zrobić miłą niespodziankę
swoim paniom. W  dniu 7 marca w  Gminnym Cen-
trum Kultury, Sportu i  Turystyki w  Kodniu dzięki uprzej-
mości proboszcza kodeńskiej parafii i   władz gminy
oraz dyrekcji GCKSiT odbyła się uroczystość, na którą
przybyło wiele mieszkanek gminy – od tych najmłod-
szych do najstarszych. Po mszy św. wszystkie panie
skierowały się do domu kultury, gdzie czekała na nie
moc atrakcji. O  godz. 1 8.00 zebranych uprzejmie
przywitał Wójt Gminy – Jerzy Troć, następnie krótką
historię Dnia Kobiet przytoczył Dyrektor GCKSiT – Piotr
Skolimowski. Na koniec odśpiewano gromkie Sto Lat
i  każda z  pań otrzymała kwiatek. Przyszedł czas na tekst: Ewa Rafałko, zdjęcia: Katarzyna Stawicka

gwóźdź programu jakim był występ kabaretu EWG.
To trójka panów z  Doruchowa (Wielkopolska) , która
przejechała ponad 500  km, aby rozbawić i  wywo-
łać uśmiech na twarzach obecnych kobiet. I   nie
ukrywajmy… udało im się to. Dobre humory pod-
trzymał później słodki poczęstunek jaki zapewnił
Proboszcz – oj. Damian Dybała. Można było także
zapoznać się z  ofertą firmy Faberlic, która wśród
swoich produktów obok kosmetyków posiada tak-
że bieliznę czy chemię gospodarczą.
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TURNIEJ TENISA

Gminne Centrum Kultury Sportu i  Turystyki w  Kodniu od lat zajmuję się popularyzacją tenisa
stołowego wśród dzieci, młodzieży i  dorosłych. Od 24 lat jest organizatorem Gminnego Tur-
nieju Tenisa Stołowego, który cieszy się zainteresowaniem sympatyków tenisa, nie tylko z  te-
renu naszej gminy, ale również z  innych gmin, deklarujących chęć uczestnictwa w  tej
sportowej rywalizacji. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, jako organizatorzy, umożli-
wiliśmy pasjonatom tenisa stołowego z  terenu powiatu sprawdzenie swoich umiejętności
w  tej rywalizacji sportowej.

23 stycznia 2020 r. w  GCKSiT odbył się IV Po-
wiatowy Zimowy Turniej Tenisa Stołowego – jest to

impreza otwarta dla wszystkich, którzy chcą propa-

gować zdrowy styl życia oraz aktywnie spędzić czas

wolny podczas ferii zimowych, jako że założeniem

organizatora jest to, że odbywa się on zawsze

w  drugi czwartek ferii zimowych dla dzieci w  naszym

województwie.

Turniej cieszy się niesłabnącym zainteresowa-

niem, o  czym świadczą liczni uczestnicy z  wielu

miejscowości naszego regionu tj: Rogoźnica, Biała

Podlaska, Rzeczyca, Rossosz, Dobromyśl, Małasze-

wicze, Terespol, Chotyłów, Krzywowólka, Leniuszki,

Rudno, kol. Kopytów, Kostomłoty, Dobryń Duży, Za-

horów, Krzyczew i  oczywiście Kodeń.

Imprezę otworzyli Dyrektor Gminnego Centrum Kul-

tury, Sportu i  Turystyki w  Kodniu – Piotr Skolimowski

oraz Zastępca Wójta Gminy Kodeń – Andrzej Kry-

wicki witając przybyłych sympatyków tenisa stoło-

wego. System rozgrywek i  przepisy gry przybliżyła

zawodnikom Sędzia Główny Turnieju – Elżbieta Kulu-

pa , która wraz z  innymi nauczycielami ZPO w  Kodniu

czuwała nad przebiegiem rywalizacji w  7 katego-

riach wiekowych.

Trofea i  pamiątkowe dyplomy zwycięzcom

wręczali: Zastępca Wójta Gminy Kodeń – Andrzej Kry-

wicki i  Dyrektor GCKSiT w  Kodniu – Piotr Skolimowski.

Na turnieju przewidziane były również nagrody spe-

cjalne – statuetki dla najmłodszego i  najstarszego

uczestnika Turnieju oraz najlepszej i   najlepszego za-

wodnika z  gm. Kodeń.

Wszyscy uczestnicy rozgrywek turniejowych

otrzymali przygotowane pamiątkowe dyplomy za

udział w  tej sportowej zaciętej rywalizacji.

Wszystkich pasjonatów gry w  tenisa stołowe-

go, zapraszamy już na kolejny turniej za rok. Będzie

to JUBILEUSZOWY TURNIEJ, bo 25, a   5 już jako Po-

wiatowy Zimowy Turniej Tenisa Stołowego.
Obszerna fotorelacja na stronie domkulturywkodniu.pl
lub na profilu GCKSiT w  Kodniu na FB.tekst: Agnieszka Nowacka, zdjęcia: Katarzyna Stawicka
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SZACHOWO W  KODNIU!

Zajęcia Koła Szachowego w  Kodniu odby-
wają się w  Gminnym Centrum Kultury, Sportu
i  Turystyki w  każdy wtorek w  godzinach
1 4.30-1 6.00.

W  grudniu 201 9 roku odbyły się Mistrzostwa
Koła Szachowego, w  których wzięło udział 9 osób.
W  kategorii dziewcząt do lat 1 2 zwyciężyła Mary-
sia Sacharczuk w  pokonanym polu zostawiając
Maję Kamińską i  Zuzię Parczewską. Wśród szachi-
stów starszych do lat 1 6 wśród dziewcząt najlepsza
okazała się Ola Sacharczuk, a   wśród chopców
Michał Marecki. Natomiast w  kategorii chłopców
do 1 2 lat pierwsze miejsce zajął Adam Winiarek
przed Tomkiem Winiarkiem, Hubertem Mareckim
i  Frankiem Kamińskim. Na ostatnich zajęciach sta-
rego roku dyrektor GCKSiT Piotr Skolimowski wrę-
czył szachistom dyplomy i  pamiątkowe statuetki.

W  treningu szachowym nie ograniczamy się
tylko do własnego podwórka, ponieważ, aby się
rozwijać, szachista musi jeździć na turnieje i   kon-
frontować swoje umiejętności z  innymi zawodnika-
mi z  powiatu i   n ie tylko np. z  Sarnak czy z  Radzynia
Podlaskiego. Bierzemy udział w  rozgrywkach szkol-
nych Bialskiej Ligi Szachowej. Wyjeżdżal iśmy już do
Międzyrzeca Podl. , Łomaz i   Białej Podlaskiej.

Bardzo dobrze wypada w  tych rozgrywkach
Michał Marecki, który w  debiucie w  Łomazach za-
jął I I I miejsce zdobywając 4 pkt. Na zawodach
w  Międzyrzecu Podlaskim z  tą samą ilością punk-
tów był czwarty! N ieźle w  zawodach idzie braciom
Winiarkom , którzy w  silnej konkurencji zdobywają
odpowiednio od 3 do 4 pkt., co plasuje ich na
miejscach 7-1 1 .

Po zakończeniu mistrzostw koła wykonaliśmy tzw.
drabinkę szachową Koła Szachowego w  Kodniu,
gdzie zawodnicy są ustawieni według siły gry
i   swoje miejsce w  "drabince" uzależniają od aktu-
alnej formy i  dyspozycji. Mamy zapisanych już 1 2
osób, czyl i koło się rozkręca.

W  turnieju, który odbył się 1 1 .01 .2020 r.
w  Międzyrzecu Podlaskim wzięła udział aktualna
Mistrzyni Polski i   Mistrzyni Europy Juniorek do lat 1 6
Patrycja Waszczuk. (Chłopcy żałowali, że nie zro-
bil i sobie z  Patrycją zdjęcia, ani nie wzięl i autogra-
fów) . W  lutym na Grand Prix Terespola miel iśmy
zaszczyt gościć mistrza z  Bośni i   Hercegowiny Sa-
feta Terzicia , który wygrał turniej. Kodeńscy sza-
chiści mogli się „otrzeć” o  prawdziwego mistrza,
przy okazji osiagnęl i dobre wyniki, zdobywając
odpowiednio od 2.5 do 3.5 pkt., co jest bardzo
dobrym wynikiem jak na tak silną obsadę w  Tere-
spolu!

W  lutym i  marcu rozegral iśmy kolejny turniej
o  Mistrzostwo Koła Szachowego, tym razem
w  grze błyskawicznej – tzw. bl itz, czyl i partie po 5
minut na zawodnika. Tu znów bezkonkurencyjny
był Michał Marecki, który też oczywiście wygrał
swoją kategorie wiekową chłopców klas VI I -VI I I .
Drugi był Kuba Tarasiuk. Wśród dziewcząt zwycię-
żyła Ola Sacharczuk, natomiast w  kategorii
chłopców klas IV-VI najlepszy okazał się Tomek
Winiarek przed bratem Adamem i  Frankiem Ka-
mińskim .

Chciałbym w  tym miejscu podziękować ro-
dzicom naszych szachistów: Państwu Winiarek
i   Panu Piotrowi Mareckiemu za pomoc w  wyjaz-
dach na turnieje.

tekst i  zdjęcia: Marek Ferens
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OBLICZA MIŁOŚCI...
Miłość niejedno ma imię… Porusza umysł i  duszę. Prowadzi człowieka do niedostępnych miejsc
wnętrza. Otwiera na radość, która rozświetla całe życie jednostki. Przenika każdy zakamarek ist-
nienia. Zachwyca, jest gotowa do poświęceń, odbiera jasność myśli, inspiruje, otwiera na dru-
giego człowieka, zaślepia, motywuje do działania. Od narodzin do śmierci. Bardzo trudno nam
wyobrazić sobie życie bez miłości…

Z  przyjemnością należy przyznać, że to naj-
piękniejsze na świecie uczucie było mottem do zor-
ganizowania w  dniu 1 4 lutego br. I   Nadbużańskiego
Przeglądu Ludowej Poezji Miłosnej w  Gminnym Cen-
trum Kultury, Sportu i  Turystyki w  Kodniu. Główną
ideą, która przyświecała spotkaniu stała się prezen-
tacja ludowej poezji z  terenu województwa lubel-
skiego o  tematyce miłosnej własnego autorstwa lub
innych twórców. Przegląd został skierowany do dzie-
ci, młodzieży i  dorosłych – miłośników poezji. Pomy-
słodawcą spotkania był Piotr Skolimowski – dyrektor
GCKSiT w  Kodniu. Wszystkich przybyłych na ucztę
poetycką bardzo serdecznie powitały pracownice
instytucji kultury: Agnieszka Nowacka i   Katarzyna
Stawicka. Nawiązując do święta Walentynek – dnia
zakochanych, które obchodzone jest w  miesiącu lu-
tym pierwsza z  pań przybliżyła jego historię. Wskazała
na okoliczność, że od średniowiecza obchodzi się je
w  południowej i  zachodniej Europie. Przyznała, że
jest to czas obdarowywania się prezentami. Przybli-
żyła ciekwostki o  pierwszych wzmiankach, dotyczą-
cych walentynek  m.in. w  poemacie z  1 382 roku,
opiewającym rycerskie ideały miłości romantycznej,
w  „Hamlecie” Szekspira można odnaleźć wzmiankę
o  dniu św. Walentego. Nadmie-
niła, że udział w  popularyzacji
ww. święta przypisuje się szkoc-
kiemu poecie i  powieściopisarzo-
wi żyjącemu w  XVII I wieku –
Walterowi Scottowi. Prowadząca
podkreśliła, jak ważne staje się
okazywanie nie tylko romantycz-
nych uczuć, ale także tych do
dzieci, rodziców i  seniorów. Ra-
zem z  drugą współprowadzącą
uczyniły piękny wstęp do I   Nad-
bużańskiego Przeglądu Ludowej
Poezji Miłosnej, recytując utwór
traktujący o  tym, jak nowocze-
sność i  przeszłość nie mogą
obejść się bez uczuć: „ lecz oko
nie widzi, serce tylko bada (…)
więc patrzą na wszystko poprzez
serce tkliwe”.

W  przeglądzie wystąpiły zespoły i  osoby w  na-
stępującym repertuarze: Zespół Śpiewaczy działają-
cy przy GCKSiT w  Kodniu (piosenki z  repertuaru
ludowego – pt.: „Gdyśmy siedzieli oboje” i   „W  nie-
dzielę z  rana”) , Teresa Sawicka z  Kodnia (recytacja
wierszy Jerzego Franciszka Stefaniuka pt.: „Siła wio-
sny” i   „Patrz sercem”) , Wiesława Tuszyńska z  Klubu
Seniora i  Klubu Marzeń w  Kodniu (zaprezentowała
utwory Anny Bańkowskiej – Mikiciuk pt.: „Miłość”
i   „Pamiętasz”) , Alina Hordyjewicz z  Kodnia (recytacja
wierszy Marii Kazimiery Sarnackiej pt.: „Miłość” oraz
Anny Bańkowskiej – Mikiciuk pt.: „ Jest takie uczucie”) ,
Beata Kupryś z  Okczyna (zaprezentowała własną
twórczość – utwory: „Taniec ze słońcem” i   „ List do
miłości”) , Teresa Kubik (grupa poetycka "Nadbużań-
ska fraza" ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbu-
żańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie –
recytowała własne wiersze pt.: „Miłości moja” i   „Pro-
siłam”) , zespół „Pogodna jesień” z  Gminnego Cen-
trum Kultury w  Konstantynowie zaśpiewał piosenki
pt.: „Skowroneczek” i   „Wschodzą słoneczka”) , Da-
nuta Buczyńska z  Międzylesia (zaprezentowała
utwory Ryszarda Chojeckiego pt.: „Nie dotknąłem jej
nigdy” oraz Jerzego Franciszka Stefaniuka pt. „Miłość
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nie jedno ma imię”) , Teresa Filipek z  Klubu Seniora
i  Klubu Marzeń w  Kodniu (recytowała wiersze Anny
Bańkowskiej – Mikiciuk pt.: „Serce” i   „Uczucia w  ser-
cach”) , Maria Kozłowska (grupa poetycka "Nadbu-
żańska fraza" – zaprezentowała twórczość własną
pt.: „Marzenia i  gdybania w  czasie dorastania”
i   „Dwie miłości”) , Czesława Demczuk (grupa po-
etycka "Nadbużańska fraza" – recytowała własne
wiersze pt.: „Serca matek” i   „Poczekaj”) , Eugeniusz
Daniluk (grupa poetycka "Nadbużańska fraza" – za-
prezentował utwory własnego autorstwa pt.: „Wa-
lentynki 1 4 luty” i   „ Jak w  bajce”) , Stanisława
Potajczuk z  Kodnia (recytowała własne wiersze pt.:
„Miłość” i   „Kochanie”) .

Warto nadmienić, że grupa poetycka „Nadbu-
żańska fraza" ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nad-
bużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie
(m.in. obecni na przeglądzie poeci: Czesława Dem-
czuk, Eugeniusz Daniluk, Teresa Kubik, Maria Kozłow-
ska) istnieje od 2005 r. i liczy 1 8 członków, a  całe
stowarzyszenie ma 1 00 artystów z  różnych dziedzin
sztuki. Są to rzeźbiarze, malarze, tkaczki, twórcy różno-
rodnego rękodzieła artystycznego, zespół śpiewaczy
„Kresowianki” i  wspomniana wyżej grupa poetycka,
która wydała już swój piąty zbiór wierszy pt. „Zeszyt
poetycki”. Organizuje także autorskie warsztaty, bierze
udział w  przeglądach i  konkursach poetyckich, im-
prezach, spotkaniach oraz uroczystościach.

Przegląd przeniósł obecnych do krainy rado-
ści, szczęścia i  spełnienia, której siłą napędową jest
miłość. Autorzy tekstów odsłaniali przed nami mean-
dry uczuć, wyrażających szczere przywiązanie do
ukochanej osoby. Mieli świadomość przeżycia wielu
wspólnych lat, a   te wniosły w  ich życie mnóstwo
pięknych wspomnień. Opowiadali z  nostalgią o  mi-
łości, która nie spełniła ich oczekiwań. Wyrażali za-
dumę poetycką nad pełną poświęceń miłością

matek do dzieci od kołyski po dorosłość. Opisywali
uczucie, które nie jest łatwe do zaakceptowania.
Próbowali wsłuchiwać się w  siebie. Uparcie wierzyli,
że jeszcze tląca się miłość zapłonie szczęściem, choć
potrzebna będzie cierpliwość. Niektóre poetki snuły
marzenia o  przeżywaniu pięknej miłości i  powrocie
na wieś, gdzie ich miejsce. Ta przystań z  przeszłości
objawia się idyllą, z  którą wiąże dobre wspomnienia.
Mocno wierzy, że nadejdzie to, czego pragnie. Peł-
na optymizmu maluje obraz wrażliwej duszy bajką
i  piosenką oraz wewnętrznym przekonaniu o  posia-
daniu skarbu, którym jest tworzenie poezji. Z  kolei inny
autor opisuje przejawy uczucia, które są nieodłączną
częścią życia zakochanych: zapatrzeni w  siebie,
odurzeni namiętnością, czują się jak w  niebie. Za-
chęca do dbania o  miłość z  uwagi na to, że przez
całe nasze istnienie jest nam ona niezbędna. Wśród
twórczości własnej poetów znalazła się tryskająca
wesołością bajka o  dziadku i  babce wspominają-
cych dawne czasy oraz miłość kwitnącą między ni-
mi. Ich wiek i  niedomagania pozostawiają im jedynie
miejsce na stękanie, dłubanie na szydełku, łażenie
bez potrzeby i  tęsknotę za młodzieńczym wigorem.
Wszystkie przejawy rzeczywistości zdają się sprowa-
dzać do posiadania drugiego łóżka. Następna po-
etka dostrzegła przejawy życia na ziemi, te nabierają
znaczenia i  są pobudką do czynów, kiedy uczuć
blask, a  to wszystko objawia się w  tańcu ze słońcem.
W  prezentowanej twórczości pojawiały się odnie-
sienia do kwiatu róży, dawanie wyrazu swojej tęskno-
cie za bliskością i  obecnością ukochanego.
Przekonywali o  pustce, która pojawi się, gdy nie za-
dbamy o  to najcudowniejsze uczucie świata – mi-
łość. Inna autorka dostrzega, że kiedy chodzi
o  miłość, ludzie rzucają słowa na wiatr, są niestali,
krzywdzą, doprowadzają do samotności. Podkreśla-
ła konieczność zachowania wierności aż do śmierci.
Wiara w  prawdziwą miłość, porozumienie bez słów,
szacunek i  zaufanie, umiłowanie bliskiej sercu osoby
na lepsze i  gorsze dni.

Odkrywajmy niezmiennie i  z  pasją poszukiwa-
cza skarbów oblicza miłości. Nie traktujmy jej niczym
oczywistość w  naszej codzienności. Zadbajmy o  nią
najlepiej jak potrafimy, a  wtedy ona odpłaci nam
stokrotnie. Pamiętajmy, że pozostają: „Wiara, Na-
dzieja i  M iłość, a  największa z  nich jest Miłość”
(1 Kor. 1 3:1 3)…

tekst: Beata Kupryś, zdjęcia: Piotr Skolimowski

Na stronie 22 prezentujemy twórczość własną po-
etów, którzy wystąpil i na I   Nadbużańskim Przeglą-
dzie Ludowej Poezji Miłosnej 1 4 lutego 2020 r.
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Czesława Teresa Demczuk
[Włodawa - STKN]

Serca matek

One nie kryją najprawdziwszej miłości

własnym musicalem serca

i jego piękną sztuką, filmem, całą treścią.

Oczami duszy wielkie koła toczą

nad kołyską i dorosłością,

myślowe widnokręgi zakreślają dniem i nocą.

Pociechom jak łaknącym ptakom

dają pokarm miłości,

by ziarna obrodziły kłosy.

To rezonatorki serc

roztapiają jak słońce

gorące uczucia karminową miłością,

a ich krople potu znaczą życie,

wciąż krzepiące majestatem wnętrza.

Dziś walentynkowy błysk promieni radości

od rana sercom świeci.

Wydobywa swoje złoto

matkom, walentynkom, kobietom.

Eugeniusz Daniluk
[Włodawa - STKN]

Walentynki 1 4 luty

Jeden dzień zakochanych?

To tak bardzo mało

Całą wieczność czasu

Zakochanym by się przydało

Pod nieboskłonem gwieździstym

W namiętnych pocałunkach

Lub w splocie ciał rozgrzanych

Znów oczekujemy jutra

W wiosennym zapachu kwiatów

Zapatrzeni tylko w siebie

W tym miłym odurzeniu

Czujemy się jak w Niebie

Każdy z nas takie chwile

Wspominać chciałby zawsze

Po nocy jednak dzień nastaje

I gasi gwiazdy co były Nasze

Dobrze gdy zakochanie

Podobne wielkiej burzy

W pogodny dzień się zmieni

Miłością nam powróży

To nasza pierwsza miłość

Tak piękna tak niewinna

Choć wciąż przychodzi wiosna

To jest już zawsze inna

Zadbajmy o tę miłość

I pielęgnujmy w sobie

Bo ona nam potrzebna

Przez życie w każdej dobie.

Maria Kozłowska
[Włodawa – STKN]

Walentynki

Jako, że dziś "WALENTYNKI"

wzięło mnie więc na wspominki.

Choć przeżyłam już lat wiele:

młodość, miłość, śmierć bliskich, wesele,

mogę wam napisać szczerze,

że w prawdziwą "MIŁOŚĆ" wierzę.

Miłość nie wybiera rasy,

już minęły tamte czasy,

nie dyktuje pannie wiana,

podporządkowania "Pana"

Dziewczę stoi dziś na swoim,

co jest chłopa - też jest moim.

Chyba, że ten majętność zastrzeże,

więc niech inną sobie bierze.

Miłość jest płocha,

definicja mówi - "KOCHAM"

Miłość jest nieprzytomna,

oczy woalem rozkoszy i marzeń przesłania,

odbiera apetyt, odpędza od spania.

Mimo tych dolegliwości

człek szczęśliwy do nieprzytomności.

Niech więc "EPIDEMIA" trwa.

Szanujmy się i miłujmy

do następnych "WALENTYNEK"

czego wszystkim życzę - Marysieńka K.

Teresa Kubik
[Włodawa – SKNT]

Miłości moja

Przyszło nam razem żyć mój kochany

Chociaż przypadek to sprawił

Ktoś kto nad nami czuwa w przestworzach

Na mojej drodze Ciebie postawił.

Nie szukałam przecież Ciebie

Lecz Ty byłeś już dla mnie wybrany.

I pomimo przeciwności losu

Jesteśmy ze sobą kochany.

Fakt ta miłość łatwa, nie była

Nie pasowałeś do mojego świata

Dzisiaj to akceptuję mój drogi

I wiem, że to los nam figle płatał.

Teraz, gdy wspominamy młodość

Wszystkie zimy, jesienie i wiosny

Nie oddałabym chwil tych nikomu

One - tak bardzo w serce wrosły.

Mimo zmarszczek, które powstały

Przez te nasze wspólne lata

My jesteśmy piękni dla siebie...

Czy tacy już pozostaniemy

Tak... do końca „naszego Świata

Beata Kupryś
Taniec ze słońcem

Pójdź tu cicho a cicho

ziemią wiatr kołysze

pójdź tu cicho,

ciszej, najciszej…

wołaj mnie wołaj

życie tętni dokoła

cóż ja zdołam uczynić

kiedy uczuć mróz…

Tańcz w słońcu, tańcz…

olśnij świat bez końca…

zawołaj, a ja Ci odpowiem…

i nikt nie dowie się o tym…

Znajdź mnie głośno a cicho

wodą wiatr kołysze

znajdź mnie głośno,

głośniej, najgłośniej…

Pójdź tu głośno a cicho

drzewami wiatr kołysze

pójdź tu głośno,

głośniej, najciszej…

Pójdź tu cicho a cicho

nami wiatr kołysze

pójdź tu cicho,

ciszej, najciszej…

Wołaj mnie wołaj

życie tętni dokoła

zdołam wiele uczynić

kiedy uczuć blask…

Tańcz w słońcu, tańcz…

olśnij świat bez końca…

zawołaj, a ja Ci odpowiem…

i nikt nie dowie się o tym…

Stanisława Potajczuk
Kochanie

Kocham, jak to trudno powiedzieć,

Po raz pierwszy,

Bo przeżywa każdy onieśmielenie.

Chyba że ktoś, rzuca słowa na wiatr.

Nie czuje tego co serce dyktuje.

Są tacy ludzie,

Przelatują z kwiatu na kwiatek.

Nie myślą, że komuś krzywdę robią

Biedna osoba zostaje,

traci w miłość wiarę. I zaufanie.

Nieraz nawet samotnymi zostają,

Z uczuciami nie ma żartów,

Tak to tak, a nie to nie.

Trzeba zawsze trwać w uczciwości.

Tylko wierność i miłość.

Można tak trwać i trwać.

Dopóki śmierć nas nie rozłączy.



WIADOMOŚCI KODEŃSKIE 2020/1 23

WYDAWCA:

ADRES REDAKCJI:

REDAKCJA:

REDAKTORZY POMOCNICZY:

SKŁAD:

KOREKTA:

DRUK

Pogody ducha, zdrowia i  radości
oraz wszelkiego dobra

z  okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim czytelnikom

życzy
Redakcja Wiadomości Kodeńskich

Niezmiennie od wielu lat, w  drugą nie-
dzielę stycznia odbywa się finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W  tym ro-
ku był to już 28 i  odbył się 1 2.01 .2020r.

Wielu wolontariuszy z  całej Polski ru-
szyło na ulice miast i  wsi, aby zbierać pie-
niądze na sprzęt medyczny, głównie dla
oddziałów neurochirurgicznych, chirurgii
ogólnej i  kardiochirurgii dziecięcej

Zespół Placówek Oświatowych
w  Kodniu od lat czynnie uczestniczy w  ak-
cji na rzecz WOŚP. W  tym roku pracowni-
cy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice
również wzięli udział w  tym ważnym wy-
darzeniu. 08.01 .2020r. w  Szkole Podstawo-
wej w  Kodniu zorganizowana została
dyskoteka szkolna oraz sprzedawane były
ciasta upieczone przez uczniów i  rodzi-
ców (dochód z  tych akcji szkolnych wy-
niósł 593,40 zł) .

1 2.01 .2020 r. uczniowie kl. 8a i  8b
Szkoły Podstawowej w  Kodniu wraz
z  opiekunami kwestowali w  Kodniu, Za-
błociu, Kopytowie, Kostomłotach I, Ko-
stomłotach II , Dobratyczach i  gościnnie
w  Terespolu. Pieniądze zbierane były do
puszek, a  dawcy w  zamian za przezna-
czenie dowolnej kwoty otrzymywali słyn-
ną naklejkę - serduszko WOŚP.

Również Wójt Gminy Kodeń Jerzy
Troć włączył się w  akcję, organizując
transport. Jak się okazało, mieszkańcy
naszej społeczności wykazali się wielką
dobrocią i  hojnością, gdyż udało nam
się uzbierać 91 52,35 zł czyli łącznie ze-
braliśmy 9745,75 zł

Organizatorzy dziękują wszystkim dar-
czyńcom!

tekst i  zdjęcia: Teresa Filipek

8 marca 2020 r. w  siedzibie Fundacji

WOŚP Jurek Owsiak ogłosił wynik 28 fina-

łu. Zebrano 186 133 610,66 zł. Został pobi-

ty rekord z  poprzedniego roku. Podobnie

było też w  przypadku zbiórki przez

uczniów ZPO. Czy w  przyszłym roku uda

nam się przekroczyć kwotę 1 0  tys. zł?

Wszystko zależy od nas. ER

OOGGŁŁOOSSZZEENN II EE

Planowany na
5 kwietnia 2020 r.

Kiermasz Wielkanocny
nie odbędzie się.

Planowana
na 5 kwietnia 2020 r.
premiera spektaklu
„Gość oczekiwany”
nie odbędzie się.

Datę premiery podamy
w terminie późniejszym.

Planowany
na 29 kwietnia 2020 r.
IV Przegląd Teatrów

„W świecie niepełności"
zostaje przeniesiony

na jesień.
Dokładną datę podamy
w terminie późniejszym.

Szczegóły dotyczące
ww. wydarzeń,
jak i innych

organizowanych
przez Urząd Gminy Kodeń

i GCKSiT w Kodniu
będą dostępne na stronie
domkulturywkodniu.pl.



Karol Wojtyła w Kodniu

Zdjęcia udostępnione przez Klasztor Ojców

Oblatów w Kodniu.




