Grajewska Izba Historyczna

Spacer Niepodległości
Jednym z ostatnich akcentów obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 4 im. H.
Sienkiewicza w Grajewie był Spacer Niepodległości zorganizowany przez Szkołę i Grajewską Izbę Historyczną. Wzięli
w nim udział uczniowie klasy II c, klasy VII c, członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki, nauczyciele szkoły, mieszkańcy
miasta, a przewodnikiem był dr Tomasz Dudziński.

W sobotę jego uczestnicy spotkali się przy bramie Cmentarza Parafialnego, a później przeszli na grób Peowiaków –
Jana Nagolskiego, Stanisława Strzałki i Władysława Orbika rozstrzelanych przez Niemców 8 października 1918 roku za
ich walkę o Niepodległą Polskę. Tam p. Tomasz Dudziński krótko przedstawił ich działalność i przypomniał wydarzenia
z listopada 1918 roku w Grajewie i okolicach. Później wszyscy przeszli na grób pierwszego burmistrza Grajewa w II
Rzeczypospolitej Władysława Perlitza. Stąd blisko było na grób starszego strażnika granicznego Andrzeja Pacholskiego,
który chronił nasze granice na granicy polsko – niemieckiej na odcinku Grajewo. Na zakończenie wizyty na cmentarzu
wszyscy przeszli pod zbiorowy grób grajewian zabitych przez Niemców tuż przed wyzwoleniem miasta po II wojnie
światowej. Na wszystkich grobach zapalono znicze.
Następnie ulicami miasta uczestnicy Spaceru Niepodległości przeszli pod Urząd Miasta, gdzie znajduje się Pomnik
Niepodległości odsłonięty w centrum miasta w 1929 roku. W rocznicę 100-lecia Odzyskania Niepodległości został on
przeniesiony z okolic przejazdu kolejowego w nowe miejsce. Historię pomnika przedstawił p. Wiesław Jerulank.
Kolejnym punktem było przejście na ulicę 11 Listopada, która jest najpiękniejszą ulicą miasta i do dziś stoją tam domy
pamiętające Niepodległość. Historię tej ulicy przedstawił p. Tomasz Dudziński.
Na zakończenie wszyscy przeszli do Grajewskiej Izby Historycznej, gdzie nastąpiło otwarcie wystawy „Stanęli o Polskę
się bić”, na której przedstawiono sylwetki osób walczących o Niepodległość na Ziemi Grajewskiej.
Tam też na uczestników Spaceru Niepodległości czekały gorące napoje i słodycze oraz upominki miasta Grajewo i
Grajewskiego Centrum Kultury.
Spacer przygotowali i poprowadzili – p. Anna Bukowska, p. Lilla Pietrzykowska i p. Wiesław Jerulank.
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