Grajewo, 6 grudnia 2020r.

Droga Koleżanko!

Chciałabym Cię serdecznie zaprosić do malowniczego Grajewa, którego uroki zachwyciły już niejednego.
Mało kto, by się spodziewał, że tak niewielkie miasto, kryje w sobie tak wiele czarujących miejsc.
Spodobać mógłby Ci się m.in. ,,Park Solidarności”, czyli obszar zieleni w środku miasta, gdzie można miło
spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. Jest również możliwość karmienia i bawienia się z tutejszymi kaczkami
pływającymi po stawie. To miejsce latem rozkwita polnymi kwiatami stanowi strefę wypoczynku idealną
dla wszystkich! Gdy mnie odwiedzisz sama się o tym przekonasz.
W Grajewie znajduje się również ,,Centrum Tradycji Mleczarstwa - Muzeum Mleka”, w którym można
zrobić więcej niż się wydaje! Znajduje się tutaj Bar Mleczny, dzięki któremu odbędziesz podróż w czasie
w lata PRL-u, w których mleko i jego przetwory były elementem polityki państwowej. Nie uwierzysz, co jest
w tym najlepsze! Wyświetlane są urywki z seriali komediowych z tamtych lat, a atmosfera wypełniona
śmiechem gości i smakiem mleka... coś wspaniałego! Ale to nie wszystko, równie ciekawym elementem jest
atrakcja ,,Droga Mleka”. Można prześledzić trasę, jaką odbywało mleko począwszy od początku do
samiutkiego końca, czyli wyrobów mlecznych. Następną strefą jest ,,Powrót do przeszłości”, w której
znajduje się imitacja obory, gdzie można sprawdzić swoje umiejętności dojenia krowy. Moją ulubioną
częścią muzeum jest wystawa ,,Historia i kultura”, dzięki której można zobaczyć jak motyw mleka
wykorzystywany był w sztuce przez wieki. W Centrum Tradycji Mleczarstwa jest Laboratorium, w którym
można poczuć się jak prawdziwy naukowiec i poznać tajniki samego mleka i przetworów. Myślę, że
najmłodszym zwiedzającym najbardziej spodoba się ,,Łąka”, a dokładniej kolorowa wystawa figur krów! Już
ostatnim punktem jest ,,Mleko na co dzień”, czyli ta strefa, w której możesz dowiedzieć się, jak
wykorzystywane jest mleko
w żywieniu, medycynie oraz kosmetyce. Będzie to nasz
obowiązkowy punkt na liście zwiedzania!
Obok budynku muzealnego znajduje się Pływalnia Miejska, w której można udoskonalać swoje
umiejętności pływackie oraz odpocząć od trosk codziennego życia. Są tu skocznie do wody, jacuzzi oraz
sauny. Myślę, że to świetna myśl, by pójść tam na zakończenie wyczerpującego dnia. Mam nadzieję, że
w wolnej chwili postarasz się odwiedzić moje miasto. Myślę, że moim dość szczegółowym opisem
namówiłam Cię do przyjazdu. Do zobaczenia.
Pozdrawiam i czekam.
Waleria Zadrożna,
uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie
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