Choroszcz wyzwolona

Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy
pod opieką pani Ewy Zalewskiej
uczestniczyli 19 lutego 2018 roku
w spotkaniu historycznym pod hasłem
„Choroszcz wyzwolona”, które odbyło
się w Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury
i
Sportu
w Choroszczy.
Tematem przewodnim tego wieczoru
była
99.
rocznica
wyzwolenia
Choroszczy i
Białegostoku
spod
niemieckiej okupacji.
Zebranych gości powitał pan Przemysław Waczyński - dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy
i przekazał
głos
prowadzącemu
spotkanie
panu
Józefowi
Waczyńskiemu. Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Choroszczy przedstawił
zebranym postać oraz dokonania
naukowe i zawodowe kustosza
Muzeum Wojska w Białymstoku - pana
Marka Gajewskiego.
Następnie uczestnicy spotkania
„Choroszcz wyzwolona” wysłuchali
prelekcji
muzealnika
na
temat
przebiegu
I
wojny
światowej
i okoliczności,
które
umożliwiły
odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach zaborów. Pan Marek Gajewski
wyjaśnił, dlaczego Choroszcz i Białystok wyzwolono dopiero 19 lutego 1919 roku. Opowiedział
również, jak mieszkańcy stolicy Podlasia świętowali pierwsze dni niepodległości. Wystąpienie
kustosza Muzeum Wojska w Białymstoku uatrakcyjniła prezentacja multimedialna ukazująca
zebranym wiele archiwalnych
zdjęć, które utrwaliły wkroczenie
oddziałów wojska polskiego pod
dowództwem
płk. Stanisława
Dziewulskiego
do Białegostoku
w lutym 1919 roku.
Następnie
uczestnicy
spotkania historycznego wzięli
udział w panelu dyskusyjnym,
podczas którego można było zadać
prelegentowi dodatkowe pytania,
wymienić się wiedzą oraz podzielić
się z zebranymi ciekawostkami
wyszukanymi w archiwach czy

różnych źródłach historycznych.
Na
zakończenie
spotkania
członkowie
Towarzystwa
Przyjaciół
Choroszczy zaprezentowali okolicznościową
wystawę. Panowie Jan Adamski, Zbigniew
Andruszkiewicz
i
Józef
Waczyński
wyeksponowali zgromadzone przez siebie
odznaki, dokumenty, pamiątki rodzinne
i książki na temat walk o niepodległość.
Ten wieczór historyczny poszerzył
wiedzę zebranych oraz skłonił do refleksji
i zadumy
nad dokonaniami
minionych
pokoleń Polaków. To dzięki ich bohaterstwu
i zaangażowaniu w walkę o niepodległość
ojczyzny, możemy dziś żyć w wolnym i suwerennym kraju.
Każdy młody człowiek powinien uczestniczyć w takich cennych lekcjach na temat przeszłości
swojego państwa i regionu. Serdecznie polecamy i zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach
historycznych.

Dominika Jacejko, Patrycja Chudzińska, Ewa Zalewska

