30 sierpnia 2022

Dożynki Powiatowo-Gminne – Kolembrody 2022
28 sierpnia br. przemarszem na Mszę Świętą do Sanktuarium Maryjnego
w Kolembrodach rozpoczęły się coroczne Dożynki Powiatowo-Gminne, podczas
których rolnicy świętowali zakończenie prac żniwnych oraz dziękowali Bogu
za tegoroczne zbiory. W tym roku Powiatowe Święto Plonów zostało
zorganizowane razem z Gminą Komarówka Podlaska.
W podziękowaniu za tegoroczne plony
Msza Święta rozpoczęła się o godzinie 11:30. Na placu kościelnym ustawiły się licznie zebrane
reprezentacje gmin z terenu powiatu radzyńskiego. Liturgię sprawował ks. prałat Krzysztof Pawelec,
który na zakończenie poświęcił przyniesione do świątyni owoce tegorocznych żniw. Następnie
wszyscy zebrani w korowodzie dożynkowym przemaszerowali na plac, gdzie odbywała się część
oficjalna Dożynek Powiatowo-Gminnych.
Prezentacja gmin oraz przemówienia
Wydarzenie otworzyli organizatorzy dożynek: Wójt Gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk
oraz Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski.
– Z ogromną przyjemnością chciałbym powitać wszystkich Państwa, uczestników dożynkowego
świętowania – rozpoczął przemowę Starosta Szczepan Niebrzegowski. – Czynię to w imieniu władz
samorządowych Powiatu Radzyńskiego oraz wszystkich mieszkańców. Jest mi niezmiernie miło,
że w tym roku możemy gościć rolników i wszystkich Państwa na Dożynkach Powiatowo-Gminnych w
Kolembrodach. Dożynki to święto polskiej wsi od wieków wpisane w narodową tradycję. To czas
radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. Ten piękny staropolski zwyczaj stanowi ważny element
naszej kultury i tożsamości. Jest najlepszą okazją do tego, by podziękować Bogu za zbiory, a także
wyrazić nasz szacunek i ogromną wdzięczność Wam Drodzy Rolnicy za trud jakiego dokonaliście,
by zebrać zbiory z ziemi dającej nam wszystkim chleb – mówił Starosta Radzyński.
Po wprowadzeniu przez organizatorów Starostowie dożynek, Ewelina i Piotr Magierowie
z Kolembród przekazali chleb i miód na ręce Starosty Radzyńskiego oraz Wójta Gminy Komarówka
Podlaska. Potem rozpoczął się tradycyjny obrzęd dzielenia chleba oraz prezentacje wieńców wraz
z przygotowanymi wystąpieniami artystycznymi. Następnie do mównicy zaproszono gości w osobach:
Głównego Doradcy Politycznego Wicepremiera RP Piotra Rycerskiego, Wicewojewody Lubelskiego
Roberta Gmitruczuka, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Jerzego Szwaja
oraz Kierownika Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej
Dariusza Litwiniuka.
– W dniu dożynkowego święta proszę przyjąć serdeczne słowa uznania dla państwa wysiłków. Dzięki
państwu Polska żywność jest znakomitą wizytówką możliwości gospodarczych naszej Ojczyzny.
Szczególnie dziękuję wszystkim lubelskim rolnikom za całoroczny trud, za sumienność i wytrwałość z
jaką wykonują państwo swoją ciężką pracę – odczytał list od Ministra Aktywów Państwowych Jacka
Sasina Piotr Rycerski, Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów.
– „Bóg pobłogosławił, ziemia plon wydała”. Możemy powiedzieć, że dobro wraca do ludzi, którzy
je okazali, bo kiedy słyszymy, że susza pustoszy gospodarstwa w Niemczech, Francji czy Hiszpanii,
w naszym kraju plony są bardzo dobre. To pokazuje, że nie zabraknie chleba na polskich stołach,
zarówno naszym rodakom jak i ludziom do których Polacy wyciągnęli pomocną dłoń i okazali dobro

– mówił Wicewojewoda Robert Gmitruczuk.
Koncerty
Po części oficjalnej na scenie wystąpili: Jezioranki z Jeziora, Klub Seniora z Komarówki Podlaskiej,
Bravo Solo Mariano, Zespół Pieśni i Tańca „Ulaniacy”, Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Walinnie,
Kapela Retro z gościnnym występem Wójta Ireneusza Demianiuka, tancerze ze Szkoły Tańca
Diament, Kamil Mitura, Martin oraz Rajmund. Gwiazdą wieczoru był zespół Boys. Przed występem
głównego artysty niebo rozświetliły fajerwerki.
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