Pamięć o poległych i hołd za codzienny trud

W dożynkowej mszy z udziałem uczniów i kombatantów w
Bielsku Podlaskim a także w Dożynkach i uroczystości w
Narewce upamiętniającej poległych w wyniku II wojny św. wziął
udział w niedzielę (1 września br.) Stanisław Derehajło,
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.
Niedziela, 1 września 2019 r., w całym regionie obfitowała w
wydarzenia związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny św.,
rozpoczęciem roku szkolnego przez tysiące uczniów a także
corocznym Świętem Plonów.
Przypominać pokoleniom
W Bielsku Podlaskim podczas nabożeństwa dożynkowego w
Kościele pw. Opatrzności Bożej wierni podziękowali zarówno za
plony, jak też za wolną i niepodległą Polskę. Podczas mszy
obecnym w kościele kombatantom kwiaty wręczył wicemarszałek
Stanisław Derehajło oraz dzieci rozpoczynające rok szkolny.
Uczniowie przynieśli także do świątyni swoje plecaki i przybory
szkolne, by je poświęcić przed rozpoczęciem nauki.
Akcentem patriotycznym był również występ zespołu ludowego
„Klekociaki” z Bociek, który w kościele zaśpiewał część swojego
patriotycznego repertuaru, a na festynie integracyjnym przy parafii
przedstawił ludowe tańce i pieśni.
- W taki dzień, jak ten należy nie tylko pamiętać o przeszłości, ale
też kultywować tę pamięć, naszą tradycję i kulturę, przypominając o
niej wszystkim, a zwłaszcza najmłodszym pokoleniom – powiedział
nam Stanisław Derehajło.
Pokłon za odwagę
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Pamięć o historii i lokalnym patriotyzmie była motywem przewodnim
spotkania w Narewce. Uroczystości rozpoczęły się poświęceniem
przez przedstawicieli duchowieństwa nowego pomnika
upamiętniającego „spacyfikowane wsie i ofiary okupacji hitlerowskiej
w latach 1941-44”. Pod kamiennym obeliskiem kwiaty złożyli
przedstawiciele parlamentu - poseł Mieczysław Baszko; samorządu
- Stanisław Derehajło, wicemarszałek, lokalnych władz - wójt gm.
Narewka Jarosław Gołubowski a także przedstawiciele służb
mundurowych.
Podziękowania za ofiarność i odwagę w codziennej, ryzykownej
posłudze trafiły także do strażaków OSP Narewka, którzy w tym
roku obchodzą jubileusz istnienia lokalnej jednostki. Za wsparcie i
aktywną działalność w strukturach wojewódzkich OSP odznaczenie
otrzymał także wicemarszałek Stanisław Derehajło.
Podziękowanie za plony
Niedzielne uroczystości były też okazją do podziękowania za plony i
pracę rolników. Na scenie udekorowanej owocami, warzywami i
wieńcami dożynkowymi słowa uznania składali rolnikom zaproszeni
goście. Wicemarszałek Derehajło podkreślił:
- Musimy dbać o postęp techniczny, o to by nasze gospodarstwa
rozwijały się jeszcze lepiej, a wiem co mówię, bo sam prowadzę 150
hektarowe gospodarstwo – wyjaśniał zebranym. – Musimy zadbać o
ten postęp, by być tacy sami, a nawet lepsi od rolników z Europy
zachodniej, bo to oni są naszą główną konkurencją. Dziś jednak
cieszmy się wspólnie z tego święta i cieszmy się z wolnej Polski.
Podczas dożynkowych atrakcji: wstępów zespołów, ciekawych
stoisk przygotowanych przez okoliczne Koła Gospodyń Wiejskich,
ale także Podlaską Izbę Rolniczą, Departament Rolnictwa i
Obszarów Rybackich UMWP oraz Regionalny Sekretariat Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich – gdzie można było wygrać w konkursach
ciekawe gadżety – nagrody rozdawał na scenie wójt gminy Jarosław
Gołubowski w towarzystwie m.in. wicemarszałka Derehajło.
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Honorowe tytuły i okolicznościowe gadżety trafiły do laureatów
konkursów na najpiękniejszą posesję gminy, gospodarstwo
agroturystyczne i oczywiście: najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
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