496. Rocznica Urodzin Województwa Podlaskiego
8 sierpnia w Rajgrodzie odbywały się uroczystości z okazji 496.
Rocznicy Urodzin Województwa Podlaskiego.
Tegoroczne obchody rozpoczęły się uroczystą sesją historyczną
poświęconą Rajgrodowi. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się m.in.
z bogatą historią Nadleśnictwa Rajgród, poznać tajniki udziału
Rajgrodzkiej Straży Pożarnej w kampanii wrześniowej 1939 r., a
także dowiedzieć się szczegółów na temat dzisiejszego
funkcjonowania miasta.
Zgromadzonych na placu przy Górze Zamkowej gości przywitał
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Bogusław Dębski:
- Jak co roku o tej porze rozpoczynamy swoisty dialog
międzykulturowy, który buduje wzajemne relacje między ludźmi,
otwartość i dumę z własnych korzeni i tożsamości. Myślę, że to
główne owoce dotychczasowych edycji tego ważnego
przedsięwzięcia kulturalnego naszego regionu. To baza prowadząca
do integracji ludności województwa podlaskiego, współdziałania na
rzecz jego rozwoju. (...) Pragnę powitać bardzo serdecznie
wszystkich szanownych gości i życzyć udanej zabawy w dniu 496.
Urodzin Województwa Podlaskiego.
Czesław Karpiński – burmistrz Rajgrodu podkreślał, że to spotkanie
jest ogromnym świętem dla miasta oraz dla całego województwa:
- Jestem niezmiernie zaszczycony, że 496. Urodziny Wojwództwa
Podlaskiego w tym roku odbywają się na naszym terenie. Wierzę, że
wspólnie przeżyjemy wspaniałą przygodę. (...) Życzę wszystkim
Państwu dobrej zabawy i zapraszam w nasze gościnne progi.
Swój wkład w podniesienie rangi wydarzenia wniósł Członek
Zarządu Województwa Podlaskiego, Jacek Piorunek, akcentując:
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- Święta takie jak Urodziny Województwa służą temu, abyśmy
poznawali wzajemnie swoją kulturę, aby przyjeżdżały gminy z
całego województwa - rozmawiały, przenikały się, poznawały swoje
obyczaje i swoje tradycje. (...) Mam nadzieję, iż dzisiejszy dzień
sprawi, że więcej będzie się mówić o Rajgrodzie, że więcej ludzi
będzie tu przyjeżdżać.
W trakcie imprezy nastąpiło przekazanie symbolicznej buławy, która
powędrowała z Nowogrodu w ręce burmistrza Rajgrodu:
- Uprzejmie melduję i donoszę, że województwo podlaskie za
czasów panowania Nowogrodu miało się dobrze, rozwijało się.
Życzę, by w czasie, kiedy ta buława będzie będzie w gminie
Rajgród, było podobnie, a nawet lepiej. Wszystkim mieszkańcom
przepięknej Ziemi Rajgrodzkiej życzę, aby żyli wiele, wiele lat w
zdrowiu i dostatku. - tak z symboliczną władzą w województwie
żegnał się burmistrz Nowogrodu, Józef Piątek.
Po oficjalnym otwarciu urodzin Województwa Podlaskiego
rozpoczęła się część artystyczna imprezy. Widzowie mieli okazję
wysłuchać występu szantowego zespołu "Morże Być", rozerwać się
oglągając komiczne popisy członków kabaretu IDEA, czy potańczyć
przy rytmach zespołu Jamal. Na scenie pojawił się także Andreas
WOAK Band, reprezentujący rodzinę muzyków bigbandowych.
Wśród przygotowanych atrakcji nie zabrakło również strawy dla
ciała. Stoiska promujące wyroby regionalne przyciągały swoją ofertą
rzesze zwolenników. Można było zafundować sobie tradycyjny
podlaski obiad oraz uraczyć się deserem przygotowanym przez
specjalistów kuchni regionalnej.
Zgromadzeni na placu przy Górze Zamkowej goście mieli także
okazję obejrzeć pokazy sztuk walki, tresurę psa służbowego policji
oraz wziąć udział w grach i zabawach w stylistyce rycerskiej.
W trakcie imprezy prezentowali swoje stoiska pracownicy Urzędu
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Współpracy z Zagranicą i Promocji, Departament Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Departament Zarządzania RPO. Dzięki
ich wkładowi można było zasięgnąc informacji o atrakcjach
turystycznych regionu czy też uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na
pytania dotyczące programów unijnych realizowanych w naszym
województwie. Zainteresowanych nie zabrakło i stoiska urzędu
cieszyły się niezmierną popularnością.
Niewątpliwie atrakcyjnym punktem tegorocznych obchodów Urodzin
Województwa był występ legendy polskiej muzyki rozrywkowej
- Czerwonych Gitar. Publiczność nie zawiodła i entuzjastycznie
okazywała dowody swojej sympatii bawiąc się pod sceną.
Obchody 496. rocznicy urodzin Województwa Podlaskiego
zakończył pokaz sztucznych ogni.
Trochę historii...
W 1513 roku, dekretem króla Zygmunta Starego, na urząd
pierwszego wojewody mianowany został w Drohiczynie Iwan
Sapieha. Włodarze województwa podlaskiego w porozumieniu z
historykami naszego regionu przyjęli 29 sierpnia jako umowną datę
obchodów urodzin województwa podlaskiego. W tym roku mija ich
496. rocznica.
Po raz pierwszy urodziny zorganizowano w 2003 roku. Odbyła się
wówczas w Białymstoku impreza plenerowo-kulturalna
upamiętniająca fakt powołania 29 sierpnia 1513 roku na urząd
pierwszego wojewody Iwana Sapiehy. Była to pierwsza tego rodzaju
inicjatywa w skali kraju, przygotowywana we współpracy z władzami
województwa i miasta, a także stowarzyszeniem „Konfederacja
Szlachty Zagrodowej”. Celem przedsięwzięcia była edukacja
historyczna, przybliżenie zwyczajów szlacheckich z czasów
pierwszego wojewody na tych terenach, a także popularyzacja
tożsamości obywatelskiej wśród mieszkańców naszego
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Kolejne – 491. urodziny obchodzone były zarówno w obecnej stolicy
województwa – Białymstoku, jak i w Drohiczynie, będącym siedzibą
pierwszego historycznego wojewody podlaskiego – Iwana Sapiehy.
Urodziny województwa, wzorem poprzednich obchodów, były
połączone z imprezą pod nazwą „Niepospolite artystów poruszenie”.
W trakcie imprezy otwarto też uroczyście Muzeum Diecezjalne w
Drohiczynie.
W tym roku urodziny odbyły się w Rajgrodzie. Organizatorami byli:
Marszałek Województwa Podlaskiego, Burmistrz Rajgrodu oraz
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury.
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