494. urodziny Województwa Podlaskiego
W miniony weekend w Choroszczy odbyły się uroczystości z
okazji 494. rocznicy urodzin Województwa Podlaskiego i 500lecia Choroszczy.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się w sobotę uroczystą sesją
historyczną poświęconą Choroszczy. Tego dnia uczestnicy
obchodów mieli okazję wysłuchać koncertu orkiestr dętych oraz
wziąć udział w wieczornym zwiedzaniu zabytków Choroszczy.
Niewątpliwą atrakcją sobotniego wieczoru był koncert Antoniny
Krzysztoń, który odbył się w stajni pałacowej.
Niedzielne obchody rozpoczął koncert orkiestr dętych w ramach
Międzynarodowego Przeglądu Orkiestr Dętych, które następnie
przemaszerowały do Parku Pałacowego. Uczestnicy mieli także
okazję obejrzeć przejazd zabytkowych samochodów, którymi do
parku przybyli przedstawiciele władz oraz organizatorzy.
Uroczyste otwarcie urodzin rozpoczęło się od odegrania hejnału na
ligawach przez młodych muzyków z Ciechanowca. Hejnał
Choroszczy zagrał na trąbce Maciej Samosiuk – członek
Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Choroszczy.
Zgromadzonych w Parku Pałacowym gości przywitał Dariusz
Piontkowski – Marszałek Województwa Podlaskiego.
- Miło nam gościć tym razem w Choroszczy. Mam nadzieję, że
państwo będziecie się tu świetnie bawić, a pogoda nie zepsuje nam
tej dobrej zabawy – powiedział
Marszałek poinformował także o otwarciu kolejnej edycji konkursu
Podlaska Marka Roku, który pozwala promować nasze
województwo i produkty, które taką markę będą posiadały.
Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski podkreślił, że tegoroczne

Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski podkreślił, że tegoroczne
uroczystości są także okazją do świętowania 500-lecia Choroszczy,
dlatego życzył mieszkańcom gminy pomyślności i rozwoju.
- Mam nadzieję, że odwołując się do naszej pięknej tradycji
województwa, które łączyło z jednej strony wpływy wschodu, a z
drugiej zachodu, będziemy godnie kontynuować tę tradycję. Przed
nami dobre perspektywy i myślę, że będziemy dumni z tego, że
jesteśmy mieszkańcami województwa podlaskiego - dodał.
Jerzy Ułanowicz – burmistrz Choroszczy podkreślał, że to spotkanie
jest ogromnym świętem dla miasta Choroszczy oraz dla całego
województwa.
- Gmina Choroszcz i województwo podlaskie to wspólnota.
Wspólnota, która łączy nie tylko pod względem zamieszkania, ale
także więzi wynikających z pracy lokalnej całej społeczności
województwa. Razem kształtujemy, tworzymy, razem budujemy
naszą rzeczywistość. Jaka ona będzie – zależy tylko od nas –
powiedział.
W imieniu ministra Jarosława Zielińskiego życzenia mieszkańcom
Choroszczy oraz województwa złożył przedstawiciel MSWiA Marek Danilewicz
- Przez dziesiątki lat to miasto przechodziło różne koleje. Było
miejscem świetności, ale i pewnych tragedii. Dzisiejsze miasto,
które wyrosło na tradycji historycznej, a także pięknie wykorzystuje
swój dorobek kulturowy mieści się w tej tożsamości europejskiej, o
której współcześnie mówimy – powiedział.
Do życzeń przyłączył się także Andrzej Dyrdał – dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, który zachęcał do
obejrzenia występów zespołów wokalnych i tanecznych.
W podziękowaniu za współorganizację ubiegłorocznej uroczystości
Marszałek Dariusz Piontkowski wręczył burmistrzowi Sejn obraz
wybitnego białostockiego artysty – Władysława Pietruka.
Burmistrz Sejn – Jan Stanisław Kap wręczył burmistrzowi
Choroszczy buławę – symbol władzy i dowód panowania w

Choroszczy buławę – symbol władzy i dowód panowania w
województwie przez najbliższy rok. Burmistrzowie Sejn i
Choroszczy dokonali wspólnie symbolicznego pokrojenia
urodzinowego tortu, którego mogli spróbować wszyscy uczestnicy
imprezy.
Po oficjalnym otwarciu urodzin Województwa Podlaskiego, którego
dokonał Marszałek Dariusz Piontkowski rozpoczęła się część
artystyczna imprezy. Widzowie mieli okazję wysłuchać występu
zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” oraz orkiestr dętych w
ramach Międzynarodowego Przeglądu Orkiestr Dętych. Na scenie
pojawiły się także zespoły ludowe: m.in.: Narwianki z Kruszewa czy
Klepaczanki z Klepacz. Wśród wykonawców nie zabrakło rodziny
Lewiarzy z Piątnicy, czy zespołu Bracia i Siostry, który reprezentuje
nasze województwo na licznych festiwalach bluesowych w Polsce.
Widzowie mieli także okazję obejrzeć występy zespołów tanecznych
z Białegostoku i Wasilkowa, a na koniec wysłuchać koncertu
gwiazdy – zespołu Żuki. Obchody 494. rocznicy urodzin
Województwa Podlaskiego zakończył pokaz sztucznych ogni.
W trakcie wczorajszej imprezy obradowała także komisja konkursu
„Urodzinowy Mistrz Smaku". Jej przedstawiciele oceniali produkty
oraz stoiska wystawców, którzy prezentowali się w trakcie
obchodów. Wyniki konkursu ogłosiła przewodnicząca jury Agnieszka Piontkowska, żona Marszałka Województwa
Podlaskiego, która przyznała że na wyróżnienie zasłużyły wszystkie
stoiska. Tytuł Urodzinowego Mistrza Smaku, w kategorii „smak”
otrzymała Karolina Sienkiewicz za golonkę faszerowaną. W
kategorii „napój” jury jednogłośnie nagrodziło Bernadettę Sadowską
za syrop z kwiatu czarnego bzu. Najlepszą urodzinową prezentację
stoiska przygotował natomiast Jerzy Sokół.
Laureaci będą nosić tytuł "Urodzinowego Mistrza Smaku" przez
najbliższy rok. Jednocześnie laureaci w kategorii „potrawa" i „napój”
są automatycznie nominowani do kolejnej edycji konkursu Podlaska
Marka Roku. Będą także mogli liczyć na ogólnopolską promocję na

Marka Roku. Będą także mogli liczyć na ogólnopolską promocję na
stronach Serwisu Samorządowego PAP.
kliknij Galeria zdjęć z pierwszego dnia urodzin

Zobacz także

