Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

510 lat Unii Mielnickiej - Mielnik, 22 i 23
października 2011r.
W dniach 22 i 23 października 2011 roku w Mielniku świętowano 510 lat Unii Mielnickiej. Dokładnie 23 października
minęło 510 lat, odkąd Aleksander Jagiellończyk zatwierdził na zamku w Mielniku postanowienia unii mielnickiej,
prekursorki unii lubelskiej. Ta właśnie rocznica jest powodem święta dla Mielnika i okolic. Obchody 510-lecia Unii
Mielnickiej rozpoczęto Świętem Szkoły – Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej.

W sobotę 22 października cała uroczystość rozpoczęła się apelem w hali Zespołu Szkół. Apel był m.in. okazją do
wręczenia nagród uczniom i nauczycielom oraz przekazania pamiątkowych medali, wybitych specjalnie dla uczczenia
rocznicy Unii Mielnickiej, a także tabliczek z herbem gminy. Po części oficjalnej rozpoczęto część artystyczną. Barwną
inscenizację historyczną, w strojach z czasów Unii Mielnickiej zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Mielniku. Były
wiersze, historyczne teksty źródłowe, a także śpiew i tańce z epoki. Następnie na scenie zaprezentowali się goście –
najpierw tańce historyczne i pieśni zaprezentowała młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w
Parczewie, a następnie tańce ludowe i nie tylko pokazał zespół Katrynka z Białorusi. Po oficjalnej części uroczystości
na wszystkich przybyłych czekał ciepły posiłek.
Następnie dzieci i młodzież wzięły udział w warsztaty tradycyjnego rzemiosła – szycia sakiew, tańców, śpiewu,
uczestniczyli również w prelekcji o tematyce rycerskiej, wzięli udział w grze terenowej i wycieczce po Mielniku i
okolicy. Ten dzień w szkole zakończył się aukcją charytatywną, w czasie której można było zakupić prace dzieci z
Zespołu Szkół, a także wyroby lokalnych twórców. Na koniec na wszystkich czekała świetna zabawa przy muzyce
Norbiego i jego zespołu. Dzieci, młodzież, ich rodzice, nauczyciele, samorządowcy i wszyscy zaproszeni goście mogli
spędzić ten wieczór razem w świetnej atmosferze.
Kolejnym dniem obchodów święta Unii Mielnickiej była niedziela 23 października. Najpierw wójt, radni oraz zaproszeni
goście uczestniczyli w uroczystej Sesji Rady Gminy, na której uchwalono przyznanie tytułu Honorowego Obywatela
Gminy Mielnik. Następnie wszyscy udali się z Urzędu Gminy pod budynek dawnego kina „Górnik”, dziś pięknie i
nowocześnie przebudowanego, który miał za chwilę zostać otwarty, wyświęcony i oddany do użytku jako siedziba
Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej.
Uroczystość otwarcia Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej zgromadziła ponad dwieście osób - mieszkańców gminy i
powiatu oraz zaproszonych gości - zarówno z Polski, jak i zagranicy. W uroczystości uczestniczył także Henryk
Musiałowicz, uznany malarz i rzeźbiarz, związany przez wiele lat z Mielnikiem, który Ośrodkowi podarował kolekcję
swoich prac, jak sam powiedział - w podzięce za inspirację, którą dała mu ta ziemia. Uroczystego przecięcia wstęgi
dokonali Honorowi Obywatele Gminy Mielnik: Henryk Musiałowicz, Wiesława Bloch-Brick – właścicielka Galerii Vava w
Mielniku, zaangażowana w działania na rzecz sztuki, Dorota Michaluk – historyk, badaczka przeszłości Mielnika,
Romuald Domański z Fundacji Wspomagania Wsi, od lat związany z Mielnikiem. Do tego grona dołączyli także były i
obecny wójt. Po przecięciu wstęgi budynek został wyświęcony przez księży – katolickiego i prawosławnego. Dalsza
część uroczystości odbyła się już wewnątrz budynku. W głównej sali Ośrodka wręczono tytuły Honorowego Obywatela.
Następnie otwarcia wystawy Henryka Musiałowicza dokonała jej kuratorka Wiesława Bloch-Brick. Wszystko zostało
uświetnione występem śpiewaczki Opery Bałtyckiej Eweliny Wojciechowskiej. Następnie zaproszono gości na słodki
poczęstunek i lampkę wina.
Po zakończonej części oficjalnej można było obejrzeć wystawę - niezwykłe drewniane rzeźby, nazywane słupami,
obrazy, sztandary, a także kolaże i rysunki tuszem z Mielnika sprzed lat. Łącznie ponad 60 prac Musiałowicza, które
składają się na stałą ekspozycję Ośrodka, będącą aktualnie największą stałą wystawą dzieł tego wybitnego artysty
współczesnego.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.
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