Grajewo, 19.12.2020r.
Witam Cię, drogi Kolego!
Postanowiłem napisać ten list, ponieważ

uczymy się w szkołach, które łączy Patron, Henryk

Sienkiewicz. Poza tym nie znamy swoich miejscowości, a myślę, że warto coś więcej o nich wiedzieć.
Mam nadzieję, że kiedy minie pandemia koronawirusa, uda nam się spotkać. Niemniej jednak już teraz
chciałbym Cię zaprosić do Grajewa.
Moje miasto leży nad rzeką Ełk, w województwie podlaskim. Podlasie słynie z pięknych
krajobrazów - lasów i jezior, tak więc tego Ci u nas nie zabraknie. Grajewo ma swoją duszę i jest
pełne uroku. Jednym z moich ulubionych miejsc jest Park Solidarności, który niedawno powstał.
Można powiedzieć, że są to zielone płuca naszego miasteczka. Piękna zieleń i nietypowe kwiaty
(na ich temat możesz poczytać na tablicach informacyjnych) są wizytówką parku. Często wybieram się
na plac z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi, bo sport jest moją ulubioną formą spędzania wolnego
czasu. Atrakcją parku są też oczka wodne i piękne aleje spacerowe. Na jednym ze stawów jest ruchoma
wyspa z domkiem dla ptaków wodnych. Przy stawach są umieszczone automaty z pożywieniem dla
pływających kaczek. Ogromną przyjemność sprawiłby Ci tor rowerowy typu pumptrack. Myślę,
że uwielbiasz jazdę na rowerze, zresztą tak samo jak ja, więc na pewno miło spędzilibyśmy tam czas.
W parku - wisienką na torcie - jest fontanna. A jak już jesteśmy przy jeździe rowerem, to muszę się
pochwalić, że mamy ścieżkę rowerową, którą można dojechać do pięknego jeziora Toczyłowskiego,
gdzie można spędzić przyjemnie czas. Kolejnym, ciekawym miejscem, jakie chciałbym, żebyś
zobaczył,

jest Centrum Tradycji Mleczarstwa-Muzeum Mleka. Jest to pierwsze w Polsce takie

muzeum. Są tu różne strefy, które pozwalają przenieść się w inny wymiar czasowy.

I tak, na tzw.

„Łące” zobaczysz kolorowe zwierzęta i poznasz historię picia mleka. Kolejna strefa zabierze Cię do
historii sztuki wykorzystywania mleka na przestrzeni wieków. „Powrót do przeszłości ” to imitacja
obory z różnymi eksponatami. Aby poznać drogę, jaką odbywa mleko, żeby wylądować w lodówce,
musisz udać się do „drogi mlecznej”. Natomiast „Bar mleczny” to nic innego, jak podróż do czasów
PRL-u, gdzie można pośmiać się przy urywkach polskich komedii z tamtych lat. Jeśli fascynujesz się
chemią, będziesz czuł się jak ryba w wodzie w strefie „Laboratorium”. Muzeum Mleka jest miejscem
cieszącym się ogromną popularnością wśród odwiedzających nasze miasto turystów z kraju i zagranicy.
Oprócz muzeum prężnie działa u nas odnowione kino, gdzie można obejrzeć filmy albo ciekawe
występy naszych, rodzimych zespołów, bo zawsze dzieje się tu coś ciekawego. Do moich ulubionych
miejsc należy tzw. park z czołgami. Jest tam wystawiony sprzęt wojskowy, między innymi nasz nowy
nabytek, czołg T-34/85.

Myślę, że polubisz moje miasto i grajewian, którzy słyną z gościnności i uprzejmości. Poznasz też
lokalną kuchnię i tradycyjne potrawy. A tymczasem wybierz się na wirtualny spacer po Grajewie.
Serdecznie Cię pozdrawiam i czekam na wiadomości od Ciebie.
Twój kolega
Adrian

Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie

Park Solidarności w Grajewie

Park Wojsko Polskie w Grajewie

Pomnik Niepodległości w Grajewie

