Grajewo, 14.12.2020 r.
Witajcie, Koleżanki i Koledzy!
Mam na imię Agnieszka i jestem uczennicą Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
w Grajewie. Chciałabym zaprosić Was w niezwykłą podróż po naszym mieście. Czemu niezwykłą?
Otóż Grajewo jest wyjątkowe. Wyobraźcie sobie, że mamy jedyne w Polsce (a pewnie i na świecie)
Muzeum Mleka. Są tam strefy, które „opowiadają” o mleku, tradycji przetwórstwa i to w formie
interaktywnych zadań i aplikacji.. Nawet można sprawdzić swoje umiejętności w ręcznym dojeniu krowy.
I spotkać się z Krówką Matyldą! A na pytania : Skąd się biorą dziury w serze? czy Dlaczego mleko jest białe?,
odpowiedź znajdziemy w prawdziwym laboratorium. I to wszystko blisko naszej szkoły.
Pewnie słyszeliście też o Grajewskim Wilku. To nie tylko zwierzę w herbie naszego miasta, ale
i nieodłączny uczestnik wszystkich grajewskich imprez. Na początku maja polecam największą imprezę
biegową w regionie- Międzynarodowy Bieg Wilk. Mnóstwo atrakcji dla wszystkich, a sam bieg i smak
zwycięstwa- niepowtarzalny. Wiem, bo w 2019 roku, w końcu mój trener, pan Przemek, był dumny, bo udało
mi się stanąć na najwyższym podium.
Od kilku lat, dzięki staraniom Panów Burmistrzów i Starostów, sercem Grajewa staje się Park
Solidarności. Nasze „ślepe jeziorko” zmienia się. Pewnie dziwicie się, czemu piszę o jakimś tam „parku,
jeziorku”. Zawsze było to miejsce naszych spotkań - a teraz mamy do tego świetny, najnowocześniejszy
pumptrack dla wszystkich, co lubią jazdę na rowerze, deskorolce czy rolkach i rewelacyjny plac zabaw dla
dzieci. Może uda się niedługo zorganizować jakieś mistrzostwa regionu? I ten wyjątkowy klimat parku.
„Jeziorka” są nadal, a widoki- zdobywają nagrody w ogólnopolskich konkursach fotograficznych. Warto
zobaczyć!
Dla miłośników historii Grajewo też ma niespodzianki. O dziejach i przeszłości miasta zawsze
opowiadali mi babcia Irenka i dziadek Genek. Ale Wam, Pan Tomek z GCK, chętnie opowie o historii i
tradycji 9 Pułku Strzelców Konnych. Czy wiecie, że grajewskie zabytki możecie pozwiedzać na motorach? W
naszym mieście działają Moto Wilki, pasjonaci motorów, którzy aktywnie uczestniczą w wielu akcjach, a
nawet potrafią być Mikołajami. Z Panem Romanem możecie zobaczyć: Kościół Trójcy Przenajświętszej z XIX
w. wraz z dzwonnicą, cmentarz parafialny z kaplicą rodu Wilczewskich czy kasyno oficerskie. Atrakcją jest też
„Park z czołgami”.
Grajewo jest też znane dzięki przedsiębiorczości. Jest Pfleiderer, jest kochane „Łaciate”. Ale nie każdy
wie, że nasze miasto to też centrum budownictwa, jedyne w Polsce, mające najlepszych fachowców- centrum
posadzkarstwa, z najnowocześniejszym sprzętem i technologią i wyjątkowymi ludźmi. Ich pracę, wsparcie
techniczne, innowacyjne materiały z firmy, w której pracuje moja mama; dzięki staraniom naszej Dyrekcji;
naszym Paniom Asiom, sponsorom SP Nr 4, możemy podziwiać w najnowocześniejszej w regionie pracowni
chemicznej i pracowni informatycznej. A sam proces wykonywania posadzki będziecie mogli zobaczyć na
budowach u Pana Romana, a także Pana Łukasza. Gwarantuję, że chodzenie po mokrym betonie będzie dla
Was nie lada przeżyciem.
„Grajewo zawsze po drodze”. Zawsze blisko Biebrzańskiego Parku Narodowego, o którym dużo może
Wam opowiedzieć mój wujek Mietek. Był on jednym z współtwórców tego parku, zresztą największego w
Polsce. Na Bagnach Biebrzańskich gniazduje wiele gatunków ptaków związanych ze środowiskiem bagiennym
i przede wszystkim batalion- symbol Parku. Tu też możecie zobaczyć łosia. Mamy też gatunki, których
centrum zasięgu geograficznego znajduje się w strefie tajgi i tundry. Wyjątkowe, prawda?
Kochani! Zapraszam Was do Grajewa. Na pewno nie będziecie się nudzić.
Pozdrawiam z nadzieją na szybkie spotkanie
Agnieszka

