Grajewo, 05.12.2020r.
Droga Olu!
Jest ciepły, sobotni wieczór grudniowy, mam chwilę czasu, więc postanowiłam do Ciebie
napisać.
Dziękuję Ci za odpisywanie na moje listy. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję,
że pozdrowiłaś wszystkich, tak jak Cię o to prosiłam. Po przeprowadzce do Grajewa znalazłam
nowe

przyjaciółki.
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Klaudia.

Prawdziwym powodem, dla którego piszę ten list, jest ten, że chciałabym serdecznie zaprosić
Ciebie na tydzień lub dwa tygodnie do mojego miasta Grajewa. Nie widziałyśmy się od ponad
roku i naprawdę byłoby miło, gdybyś do mnie przyjechała. Na pewno spędziłybyśmy ze sobą
wspaniale ten czas. Oprowadziłabym Ciebie po mieście i pokazałabym Ci najciekawsze miejsca.
A jest ich wiele. Na pewno w jeden z pierwszych dni poszłybyśmy do Centrum Tradycji
Mleczarstwa- Muzeum Mleka, które znajduje się przy Pływalni Miejskiej w Grajewie. Jest
to pierwsze takie muzeum w Polsce, które zostało otwarte w grudniu 2016 roku. W tym Muzeum
Mleka nie tylko rodziny z dziećmi mogą spędzić ciekawie czas wolny, ale wszyscy bez względu
na wiek. To miejsce ma interaktywną wystawę, która dostarcza moc wrażeń wizualnych,
co dodatkowo podnosi jego atrakcyjność. Zwiedzający poprzez zabawę poznają również ciekawą
historię mleka. Budynek siedmiu stref zawiera: ,,Łąkę”, „Historię i kulturę”, ,,Powrót
do przeszłości”, ,,Drogę mleczną”, ,,Bar mleczny”, ,,Laboratorium” oraz ,,Mleko na co dzień”.
Po każdym przejściu przez strefę zdobywamy więcej informacji oraz poznajemy różne
ciekawostki, które przydają się w quizie, proponowanym na koniec zwiedzania. Jeśli ktoś
rozwiąże prawidłowo test, dostaje niespodziankę.

W Grajewie jest jeszcze więcej ciekawych miejsc, ale to właśnie o Muzeum Mleka
postanowiłam Tobie krótko opisać, by w ten sposób namówić Cię do przyjazdu. Moi rodzice się
zgodzili, teraz tylko Ty oraz Twoi rodzice również muszą wyrazić akceptację tego pomysłu.
Porozmawiaj

z nimi na ten temat, a jak dadzą Tobie pozytywną odpowiedź, to koniecznie

do mnie zadzwoń albo napisz, abym mogła odliczać dni do Twego przyjazdu. Mam nadzieję,
że się zgodzą. Czekam cierpliwie na Twój list.
Przesyłam serdeczne pozdrowienia. Życzę wesołych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia.
Katarzyna Sienkiewicz
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Park Solidarności w Grajewie – widok na siłownię plenerową

