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W dniach 16-19 grudnia w szkole podstawowej i gimnazjum odbyły się próbne egzaminy klas trzecich gimnazjum i próbny sprawdzian klas szóstych. Głównym ich celem było
praktyczne zapoznanie uczniów z procedurami
obowiązującymi podczas właściwego
(kwietniowego) sprawdzianu i egzaminu. Tak
więc uczniowie musieli wykazać się umiejętnością prawidłowego kodowania arkuszy egzaminacyjnych, zaznaczania odpowiedzi na
karcie odpowiedzi i sygnalizowania komisji
egzaminacyjnej ukończenie pracy.
Dodatkowym walorem próbnych egzaminów jest to, że uczniowie tak naprawdę po raz
pierwszy muszą zmierzyć się z zadaniami

obejmującymi dwuipółletni cykl nauki, co, jak
pokazuje nasze doświadczenie, dla ucznia nie
jest sprawą łatwą. Każdy z nich uczy się właściwego gospodarowania czasem, tak aby
wykonać wszystkie zadania, a liczy się każdy
punkt.
Wyniki będą źródłem informacji dla ucznia
i nauczycieli nad czym jeszcze należy popracować, co poprawić czy uzupełnić. Uczniowie
też będą wiedzieć, co jest ich piętą achillesową, do czego więc powinni powrócić. Naszym
uczniom życzymy wytrwałości w dążeniu do
celu. Warto mieć marzenia i dążyć do ich realizacji.
Teresa Jowik

Wigilia WTZ i ŚDS
1 6 gr ud nia odb yło
się w Gminnym Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki
w Kodniu uroczyste spotkanie wigilijne dla uczestników
WTZ, ŚDS, pracowników
oraz zaproszonych gości.
W tym wyjątkowym,
przedświątecznym czasie,
gdy na bok odkładamy swoje
problemy i troski, gdy znikają
bariery i wszyscy stają się
równi, możemy na chwilę
zwolnić i skupić swoją uwagę
na drugim człowieku. Na
uroczystość licznie przybyli
zaproszeni goście, wśród nich
m.in.: Wójt Gminy Jerzy
Troć, Sekretarz Gminy Halina
Szkodzińska, Kierownik
GOPS Grażyna Witkowicz,
zaprzyjaźniona z WTZ Barbara Kałużyńska, Kierownik
Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu
Zakładu Karnego
w Białej Podlaskiej
mjr Sławomir Stańczuk, Proboszczowie Parafii w Kodniu: Ojciec Bernard
Briks i ks. Jan Grajko, Prezes GS Józef
Dawidowicz,

Dyrektor GCKSiT Piotr Skolimowski, jak również rodzice
i bliscy naszych podopiecznych.
Wśród zaproszonych
gości był również wieloletni
przyjaciel osób niepełnosprawnych - Pan Ryszard
Zań, który niestety nie mógł
być z nami w tym szczególnym dniu. Skierował on jednak okolicznościowy list,
w którym wszystkim uczestnikom, rodzicom, opiekunom
i gościom złożył serdeczne
życzenia.
Zgromadzonych przywitała kierownik WTZ –
E. Wojciechowska. Podziękowała za wspieranie osób
niepełnosprawnych, okazywaną życzliwość i wszelkie
przejawy sympatii i zrozu-

mienia. Głos zabrał także
Wójt J. Troć składając
wszystkim najserdeczniejsze
życzenia. W bożonarodzeniowy nastrój wprowadził
wszystkich występ uczestników WTZ i ŚDS, którzy
zap re ze n to wa l i mo n taż
słowno - muzyczny pt.
„Tajemnica Bożego Narodzenia", prezentując wiersze ks.
J. Twardowskiego i kolędy.
Po modlitwie i poświęceniu przez księży opłatków
nadszedł czas na przełamanie
się opłatkiem i życzenia.
Ze wszystkich stron płynęły
życzenia szczęścia, zdrowia
i Bożego błogosławieństwa.
Gdy już wszystkie zostały
wypowiedziane, goście zasiedli do wigilijnego stołu. Był
czas na wspomnienia, rozmowy, chwile wzruszeń.
Wiele radości podopiecznym zapewnił
również św. Mikołaj,
który obdarował ich
prezentami.
Spotkanie zakończyło
się wspólnym kolędowaniem.
WTZ Kodeń

MIESIĘCZNIK

INFORMACYJNY

GMINY

KODEŃ

W świątecznym nastroju...
W ostatnim przedświątecznym
tygodniu pracy Zespołu Placówek
Oświatowych sala gimnastyczna zamieniła się w magiczną krainę pełną
gwiazd i aniołków, które wprowadziły
wszystkich w uroczysty, świąteczny
klimat. Stało się to wszystko za sprawą
uczniów klasy II szkoły podstawowej,
którzy pod opieką wychowawczyni
pani Agnieszki Wołosiuk przygotowali
i wystawili jasełka pt. Czas radości.

Mali artyści z właściwym sobie
wdziękiem przypomnieli swoim
młodszym i starszym kolegom
historię narodzin Bożego
Dzieciątka, dla którego nie było
miejsca w żadnej gospodzie
i przyszło na świat w ubogiej
stajence pośród gospodarskich
zwierząt. Tę radosną nowinę ogłosił
ludzkości anioł, dlatego wkrótce stajenka zapełnia się licznie przybyłymi
pasterzami i dziećmi, którzy składają
w darze to, co mają, a dzieci gromadnie
obiecują, że będą posłuszne.
Oprawę muzyczną dla dziecięcego
widowiska zapewnił chór szkolny,
który tworzą uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzony
przez panią Reginę Hasiewicz. Chórzy-

XIV Gminny Przegląd Grup i Zespołów Kolędniczych
„Kolędujmy Wszyscy Wraz ”- 11 stycznia 2015 r.
Gminne Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Kodniu już XIV raz było
organizatorem GMINNEGO PRZEG L ĄD U G R U P I ZE S P O Ł ÓW
KOLĘDNICZYCH, gdzie w myśl naszego hasła „KOLĘDUJMY
WSZYSCY WRAZ” wiedzeni światełkiem lampionu z ziemią Betlejemską
i prowadzeni jak kiedyś pasterze, którzy
właśnie tam powitali narodzonego Jezusa, licznie przybyli widzowie na czele
z nowym Wójtem Gminy Kodeń Jerzym
Trociem, Radnymi Powiatu Bialskiego
i duchowieństwem, oddawaliśmy się
nastrojowi wspólnego kolędowania.
Spotkania kolędnicze to już dobra
tradycja, którą kultywujemy od lat aby
zachować tradycje kościelne i ludowe,
łączące kolędy i pastorałki z utworami
nowszymi, które śpiewamy od lat,
a nieliczni już kolędnicy nadal jeszcze
w okresie świąt odwiedzają domy
z życzeniami i kolędowaniem.
Polskie kolędy są pieśniami niestarzejącymi się, są skarbem naszej religijności, przylgnęły do ludzkich serc niezwykłym magnesem i trwa to do dzisiaj.
Że wspólne kolędowanie to dobry
pomysł świadczy o tym nie tylko liczny

udział widzów ale rekordowa liczba
wykonawców. W tym roku zaprezentowały się wszystkie grupy działające
w Kodniu: Orkiestra parafialna, Schola
Młodzieżowa, Chór Zespołu Placówek
Oświato wych, Zespół śpiewaczy
GCKSiT - przedstawił widowisko
„HERODY”, Chór parafialny oraz
Magdalena Sacharczuk z WTZ i Dawid
Dobrowolski z ŚDS, akordeoniści
Miłosz Micewicz i Danuta Wereszczyńska. Swoje zdolności muzyczne i wokalne zaprezentowała również Pola Podsiadły z Kodnia, Zespół śpiewaczy Jarzębina z Zabłocia, Natalia Drobczuk
z Zabłocia, Zofia i Gabriela Kurkowiak
z Małaszewicz, Marysia i Michał
Sacharczuk z Kodnia, Katarzyna Huk
z Okczyna oraz gościnnie wystąpiły
Warsztaty Terapii Zajęciowej z JANOWICY.
Wszyscy występujący uczestnicy
naszego przeglądu z rąk Wójta Gminy
otrzymali statuetki oraz pamiątkowe
dyplomy. Na zakończenie wszyscy
zostali przez organizatorów ugoszczeni
gorącym posiłkiem.
GCKSiT
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ści wykonali dobrze znane nam kolędę
Dzisiaj w Betlejem oraz Gore gwiazda,
Przylecieli aniołkowie, Gdy zapada
grudniowa noc.
Takie wydarzenie artystyczne wywołuje wiele pięknych przeżyć i skłania
do refleksji nad tym, co tak naprawdę
w życiu jest ważne i jacy - m y, ludzie jesteśmy..., a także niepodważalnie zapowiadają Święta Bożego Narodzenia.
Teresa Jowik

Koncert profilaktyczny
Wiesława „Blachy”
Błaszkiewicza
Zwykle główną myśl umieszcza
się na końcu historii, jako morał, który
powinniśmy zapamiętać na długo. Tym
razem jednak, jest on na tyle ważny,
że nie będzie czekał na koniec, a mianowicie: ”Podejmuj świadomie każdą
decyzję, aby nie przegrać własnego
życia”. Czasami najdrobniejsza pomyłka, błędna decyzja potrafi przekreślić
wszelkie szanse na szczęście. Przekreślić szansę na miłość, sławę, rozwój
czy nawet życie. Potrafi sprawić, że
zamiast „Kimś” pisanym wielką literą,
będziesz nic nie znaczącym panem/
panią „nikt”.

W świecie, gdzie młody człowiek
bombardowany jest kolorową iluzją
rzeczywistości, robi się coraz mniej
miejsca dla cennych wartości. Ten i
wiele innych problemów młodzieży,
starał się pomóc rozwiązać gość koncertu profilaktycznego, wirtuoz i czarodziej perkusji – Pan Wiesław „Blacha”
Błaszkiewicz. To niecodzienny gość w
ZPO w Kodniu z bogatą historią i doświadczeniem. Podróż w świat muzyki
Pan „Blacha” zaczął w młodym wieku.
c.d.
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Skończył studia muzyczne na wydziale perkusji, następnie w latach
80-tych zaczął rozwijać skrzydła z punkową kapelą ''Gzyms'', wygrywając
festi wal muzyków rockowych
„Rockosz'' w Bielsku Białej. W roku 84
wygrał Przegląd Młodych Talentów ''Zima z Rockiem'' na Śląsku, w tymże
roku brał również udział w Ogólnopolskim Festiwalu Młodych ''Jarocin''.
Pojawiły się jeszcze takie festiwale jak:
KartRock- Jelenia Góra, Rockowisko Łódż, Open Rock - Kraków, Fama Świnoujście itp.
W 2 0 0 1 r o k u n o m i n o wa n y
do tytułu ''Człowiek Roku'' Gazety Krakowskiej. Obecnie Pan Błaszkiewicz
jest człowiekiem, który wierzy w cud
życia i wiary, która czyni cuda. Dając
swoje świadectwo, starał się przekazać
młodym słuchaczom, jak ważne jest
życie, szacunek do samego siebie i innych. Poruszył problem alkoholu, papierosów, narkotyków oraz tak rozpopularyzowanych „dopalaczy” czy szkodliwych napojów energetycznych. Na
przykładzie swoim, jak i osób z bliskiego otoczenia, pokazywał świat, jaki
można sobie stworzyć. Świat, w którym
nie ma nic. W którym jedna decyzja
może zaważyć na życiu. Pan „Blacha”
głośno mówił też o czymś niezwykle
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pięknym - o talencie. Spoglądając na
uczniów kodeńskiej szkoły, widział
niepowtarzalne jednostki. Ludzi, którzy
mogą spełniać własne marzenia i mogą

osiągnąć wszystko. I tu wkrada się
chwila dla rodziców, nauczycieli czy
bliskich, którzy potrafią dostrzec to
samo u dziecka. Nie zawsze na drodze
stanie taki „Pan Blacha” i powie:
„Młody człowieku. Tak Ty! Właśnie
Ty! Jesteś wyjątkowy, unikalny, jedyny
w swoim rodzaju! Masz w sobie wielki
talent”. Częściej spotka się z poniżeniem, niedowartościowaniem czy
porównywaniem, a to najkrótsza droga,
by trafić w „złe środowisko”. Tam zawsze będzie się kimś lepszym. Zawsze
otrzyma się pomoc i wsparcie, niestety
nie takie, jakiego potrzebuje młody
człowiek. Dlatego tak istotne staje się
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zainteresowanie ze strony
rodziców, motywowanie do samorealizacji i bycie dumnym, nawet z najmniejszych sukcesów dziecka. Odkrywanie i rozwijanie pasji w tym przypadku to najlepsza alternatywa używek.
W programie „Powiedz Nie” Pan
„Blacha” pokazał młodym widzom swój
zwariowany świat muzyki. Okazało się,
że perkusja ma niesamowita duszę.
Poznaliśmy trochę historii, trochę teorii,
aby w końcu móc usłyszeć jej niezapomniane brzmienie. Za sterami mogli
usiąść również uczniowi gimnazjum
i spróbować swoich sił na scenie muzycznej.
Koncert skupił w sobie esencję
wartości, jakimi powinna kierować się
młodzież w dążeniu do celu. Ta forma
profilaktyki szczególnie przypadła do
gustu widzom, jak również Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, która to realizując
programy profilaktyczne zainicjowała
i sfinansowała projekt.
Koncert skierowany był do uczniów
gimnazjum i VI kl. szkoły podstawowej. Odbył się 27 stycznia 2015 r.
w Zespole Placówek Oświatowych
w Kodniu.
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

IV Integracyjny Bal Karnawałowy w Kodniu
Ponad 150 osób wzięło udział
w IV Integracyjnym Balu Karnawałowym, który odbył się 29 stycznia 2015
r. w Gminnym Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Kodniu. Organizatorami
Balu były dwie placówki: Warsztat
Terapii Zajęciowej i Środowiskowy
Dom Samopomocy w Kodniu. Oprócz
Uczestników i kadry WTZ i ŚDS
w Kodniu,
w Balu uczestniczyli
podopieczni i opiekunowie z: Domu
Pomocy Społecznej w Kostomłotach,
Domu Pogodnej Starości im. Św. Brata
Alberta w Kodniu, Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Janowicy, Warsztatu
Terapii Zajęciowej we Włodawie,
Środowiskowego Dom Samopomocy
w Międzylesiu, Specjalnego Ośrodka
Szkolno -Wychowawczego w Zalutyniu, zaproszeni goście oraz rodzice

osób niepełnosprawnych. Przygotowana
muzyka zachęcała wszystkich do tańca.
Bawili się nie tylko podopieczni
placówek, ale też Goście. Czas płynął
bardzo szybko, bo oprócz muzyki,
Organizatorzy przygotowali zabawy
i konkursy. Nie zabrakło oczywiście
gorącego poczęstunku oraz pysznych
ciast.
Miłą niespodziankę przygotowali
Uczestnicy z Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Janowicy. Wystąpił
Zespół Bębniarski oraz Łukasz Lisek
ze swoimi najnowszymi przebojami.
Spotkanie było okazją nie tylko
do dobrej zabawy, ale również integracji osób niepełnosprawnych, rozmów
z zaprzyjaźnionymi osobami, nawiązania nowych przyjaźni, wymiany
doświadczeń między przedstawicielami

poszczególnych placówek.
Wszystkie placówki biorące udział
w Balu otrzymały Podziękowania
podpisane przez Wójta Gminy Kodeń
Jerzego Trocia oraz Kierownik GOPS
w Kodniu Grażynę Witkowicz.
WTZ Kodeń

Redakcja „Wiadomości” informuje,
iż miesięcznik informacyjny gminy Kodeń
zawiesza swoją działalność do odwołania.
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Siewcy wiatru
Słońce nie pojawiało się już
od kilkunastu dni. Można było się przyzwyczaić, choć o tej porze roku
czeka się już na widoczną zmianę pogody. Zamyślony chłop stał przed swoim
polem i planował jak mógłby uczynić
ziemię żyzną i przynoszącą oczekiwany
plon. Nieopodal drogą szedł mędrzec,
widząc strapioną postać przystanął
i spytał:
- O czym tak rozmyślasz Panie?
- Mistrzu poradź mi, co mam robić? rzekł gospodarz nie odrywając wzroku.
- W czym tkwi twój problem?
- Widzisz te pola? - skinął ręką, pokazując rozciągające się po horyzont hektary.
- To mój nowy nabytek. Chciałbym zasiać je zbożem dostatnio, by plon
był obfity.
- A na cóż ci taki dostatek?
- Zboże z tych pól wozi się do pobliskiego młyna, tam zaś młynarz
ją na mąkę dla tutejszych mieszkańców
przerabia. Martwię się bardzo czy sprostam, by ludzie głodu nie czuli.
Zakupiłem maszyny, zatrudniłem więcej
ludzi, ale nadal nie mam pewności.
- We wsi przecież nigdy chleba nie brakowało, czemu więc twe troski są tak
duże? - dopytywał mędrzec.
- Nie obrabiałem mistrzu tak wielu
hektarów, a ludzie patrzą na me ręce
i czekają większych dostatków.
- Ludzie nigdy nie czuli głodu w tej wsi,

a jednak chcieliby mieć więcej,
by choćby swym świniom chleb rzucać.
Zbraknie jednego bochenka - gotowi
cierpieniem twe życie namaścić, dasz
dziesięć więcej – spytają: czemu tak
mało? Czy to jedyna rzecz jaka cię
prawdziwie trapi?
- Mistrzu… Cóż więcej mi mówić trzeba? Głosów tyle dokoła. Ilu życzliwych,
tylu też żądnych porażki.
- Kto prawdziwy, to czas ci wskaże.
Na próżno ci dzisiaj oceniać kto wróg,
a kto przyjaciel, bo życie przewrotne
b y wa . B ą d ź s p o k o j n y. C h l e b a
nie zbraknie. Masz ludzi, którzy od lat
ziemię tę uprawiali. Zawierz im, a nadal
pomogą przy polu. Znają tę rolę najlepiej, wszak pracowali u poprzedniego
gospodarza i pracę swoją cenią.
Chłop skrzywił się nieco, jakby był niezadowolony ze słów mędrca. Więcej nadziei pokładał bowiem w uczonych doradcach, niźli w wysłużonych
parobkach.
- Łat wo tak rzec, gd y ludzie
niewdzięczni – westchnął gospodarz.
- Ludzie niewdzięczni powiadasz?
W ludziach nie szukaj złości, otrzymujesz bowiem to, co sam dajesz. Może
jest powód, dla którego tak właśnie się
dziej?
Chłop nie odrzekł ni słowa. Wpatrywał się w pole, na którym ptaki
wydziobywały resztki poprzednich
plonów.
- Widzisz Panie te ptaki? One nie są ani
dobre, ani złe. One chcą przetrwać

i działają instynktownie. Ludzie mają
coś z ptaków…
Chcielibyśmy takiej wolności
i swobody, niestety ograniczamy się
w każdy możliwy sposób. Tak jak ptaki,
nie rodzimy się ani źli ani dobrzy, ale
w odróżnieniu od nich nasze życie
kształtuje się w pewnym kierunku.
Liczy się sposób w jaki żyjemy.
Niemal każdy uważa się za dobrego
człowieka. Uważa, że decyzje które
podejmuje są słuszne i najlepsze.
Nikt nigdy nie chce postawić się w roli
oprawcy, bo w końcu zawsze znajdzie
jakiś wyższy cel, którym się kieruje.
A gdyby zatrzymać się na chwilę
i w sobie ujrzeć grzeszność i zło…
Nie potrafimy.
W kanonie tych najgorszych grzechów jest zabijanie: „Ale ja przecież
nikogo nie zabiłem/am!” – odpowiesz.
Czy aby na pewno? Nie ma słów, które
ranią, są tylko ludzie, którzy ranią słowami. Czy patrząc komuś w oczy czy
też obmawiając za plecami – ranisz!
Zadajesz ból i cierpienie. Słowami zabijasz czyjąś pewność siebie, dobroć, talent, wiarę, współczucie… Ranisz słowami tak długo, aż w końcu coś
w człowieku umiera nieodwracalnie.
Kim wtedy jesteś? Kim jesteś dziś?
Możesz określić się patrząc przez pryzmat wykształcenia, talentu, doświadczenia, pochodzenia… czegokolwiek,
ale to kim jesteś wartościuje jedno – to,
jak traktujesz drugiego człowieka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu informuje, iż w każdy wtorek w godzinach 15:30-18:00
działa Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, gdzie dyżur pełni pracownik GOPS oraz psycholog P.
Bogumiła Fedoruk. Tel. 083 375 41 50, e-mail zaufania: koden@ops.pl
W każda sobotę od godz. 16:00 w Zabłociu odbywają się Warsztaty Terapeutyczne dla osób
uzależnionych od alkoholu. Terapeuta prowadzący Tadeusz Dudziński.

PRZEKAŻ 1% PODATKU
NA WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KODNIU
KRS: 0000270261 CEL SZCZEGÓŁOWY: WTZ KODEŃ 5024
Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach prowadzonych w Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Kodniu informujemy, że podstawą przyjęcia do WTZ jest posiadanie
aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej
(wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności).
Serdecznie zapraszamy.

NASZ ADRES:
ul. Nadbrzeżna 12, 21-509 Kodeń
Szukaj w Internecie: www.wtz-koden.pl
Napisz do nas:
E-mail: wtzkoden@wp.pl, tel:500 230 673

A. Jarus

